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Име и презиме директора: Зоран Јовановић 

Опис школског објекта: Школа има више објеката. Матична осмогодишња школа налази се у Рачи. Постоје још три осмогодишње школе 
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Руководиоци подручних одељења су: 

 Мало Крчмаре- Наташа Живановић 

 Сараново- Зорица Трифуновић 
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Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан образовно-васпитни рад у школи. 

Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира и реализује свој рад. 

Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно старатеља у избору школе, праћење квалитета образовно-

васпитног процеса и његових резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког ученика. 

Школски програм се доноси на основу наставног плана и програма у складу са Законом.  

Поједини делови школског програма иновирају се у току његовог остваривања.  

Школа објављује школски програм у складу са Законом и општим актом школе. 

Школски програм садржи обавезни, изборни и факултативни део. 

  

НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
             Основно образовање и васпитање остварују се на основу школског програма. Школски програм доноси се на основу 

дефинисаног наставног плана и програма, а њиме се обезбеђује остваривање принципа, циљева и стандарда постигнућа, према 

потребама ученика и родитеља, односно старатеља и локалне заједнице. 

             У изради Школског програма учествују сви наставници и стручни сарадници, а доноси га Школски одбор, по правилу, сваке 

четврте године. 

 

СВРХА, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ, СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА 
 

 

Сврха програма и образовања  

 

 Квалитетно васпитање и образовање које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, 

еколошке и информатичке писмености неопходне за живот у савременом и сложеном друштву. 

 Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, 

развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно 

учешће  у економском, културном и друштвеном животу и доприноси демократском, економском и културном развоју друштва.  

 



Да би се ишло у складу са визијом образовања као основе ,,друштва заснованог на знању“, морају се поставити и достићи циљеви 

образовања и васпитања. 

 

Циљеви основног образовања и васпитања су: 
 
 Развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе у 

складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима. 

 Подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика. 

 Оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног 

учења. 

 Оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот. 

 Развијање свести о националној и државној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе 

националних мањина. 

 Омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања. 

 Развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине. 

 Усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва.  

 Уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који 

се темеље на начелима различитости и добробити за све. 

 Развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и  етничке и 

верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на 

различитост. 

 Поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски 

развијеном друштву. 

 Развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалних 

одговорности. 

 

Исходи 

Након завршетка основног образовања и васпитања ученици ће: 

1)имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву и бити способни да тако стечена знања примењују и 

размењују; 

2)умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском и најмање једном страном језику користећи се разноврсним вербалним, 

визуелним и симболичким средствима; 



3)бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену;  

4)умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање одговорности према свом животу, животу других и 

животној средини; 

5)бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их користе за сопствено изражавање; 

6)бити оспособљени за самостално учење; 

7)бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације; 

8)моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно мишљење и релевантна знања; 

9)бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и својим активностима; 

10)бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању; 

11)умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно учествују у њиховом остваривању; 

12)имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, познавати сопствену традицију и доприносити њеном 

очувању и развоју; 

13)знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити способни да сарађују са њиховим припадницима;  

14)бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, организације и заједнице. 

 

 Стандарди образовања и васпитања 
 Општи исходи образовања и васпитања резултат су целокупног процеса образовања и васпитања којим се обезбеђује да ученици 
стекну знања, вештине и вредносне ставове који ће допринети њиховом развоју и успеху.  
Стандарди постигнућа јесу скуп исхода образовања и васпитања који се односе на сваки ниво, циклус, врсту образовања, разред, предмет. 
Општи стандарди постигнућа утврђују се на основу општих исхода образовања и васпитања по нивоима, циклусима и врстама образовања 
и васпитања. 
Посебни стандарди постигнућа утврђују се према разредима, предметима, а на основу општих исхода образовања и васпитања и општих 
стандарда постигнућа. 

Образовни стандарди за крај првог циклуса основног образовања формулисани су за предмете: српски језик, математика и предмет 

– природа и друштво. 

Образовни стандарди за крај обавезног образовања формулисани су за десет наставних предмета: српски језик, математика, 

историја, географија, биологија, физика, хемија, музичка култура и физичко васпитање. 

Образовни стандарди су искази о темељним знањима, вештинама и умењима које ученици треба да стекну до одређеног нивоа у 

образовању. Они говоре о најважнијим захтевима школског учења и наставе и исказују их као исходе видљиве у понашању и расуђивању 

ученика. Формулације стандарда су конкретне, оперативне и дате у исказима шта ученик зна, може и уме и могуће их је проверити 

тестирањем или посматрањем. 

Преко стандарда се образовни циљеви и задаци преводе на конкретнији језик који описује постигнућа ученика, стечена знања, 

вештине и умења. Стандарди су дефинисани у терминима мерљивог понашања ученика.  



Стандарди не покушавају да опишу све детаље и сву разноликост предметног садржаја, већ оно што је најбитније, стандарди праве  

разлику између различитих нивоа постигнућа, према степену остваривања компетенције коју описују.  Захтеви који су дефинисани у 

оквиру стандарда представљају изазов за ученике и наставнике, а могу се остваривати уз додатно ангажовање. Образовни стандарди се 

примењују на све ученике, наставник ће користити своје професионално искуство у раду са ученицима са посебним потребама када ће 

одлучивати о коришћењу предложених стандарда и у примени истих. Применом образовних стандарда,  очекује се да ће проблем у 

критеријумима оцењивања бити решен усаглашеношћу стандарда ученичких постигнућа, објективност свакодневног школског оцењивања 

ће бити повећан, као и упоредивост школских оцена. Стандарди ће омогућити ученицима увид у то шта се од њих очекује, шта треба да 

науче и како ће се њихово учење проверавати, што ће им помоћи да усмере додатну пажњу и напоре на суштинске делове градива.  

Образовни стандарди су основа за развијање инструмената  који служе самовредновању рада школа, наставника и ученика.  

Образовни стандарди су кроз предмете формулисани на три нивоа постигнућа. Нивои образовних стандарда описују захтеве 

различите тежине, когнитивне комплексности и обима знања, од једноставних ка сложеним. Сваки наредни ниво подразумева да је ученик 

савладао знања и вештине са предходног нивоа. На првом нивоу описани су захтеви који представљају базични тј. Основни  ниво знања, 

вештина и умења. Очекује се да ће сви, а најмање 80 % ученика постићи овај ниво. На овом нивоу су темељна  предметна знања и умења 

како за сналажење у животу, тако и за наставак школовања. На другом нивоу описани су захтеви који представљају средњи ниво знања, 

вештина и умења. Овај ниво описује захзеве које просечан ученик може да достигне.  Очекује се ће око 50 % ученика постићи овај ниво. 

На трећем нивоу дати су захтеви који представљају напредни ниво знања, вештина и умења. Очекује се да ће 25 % ученика постићи овај 

ниво. На овом нивоу постигнућа, очекује се да ученик анализира, упоређује, разликује, критички суди, износи лични став, повезује 

различита знања, примењује их и сналази се и у новим и у нестандардним ситуацијама. 

Успостављање и унапређење стандарда је континуиран процес, повезан са променама положаја и улоге образовања у друштву.  

 

 

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Инклузија је процес решавања и реаговања на разноврсност потреба свих ученика кроз све веће учествовање у учењу, културама и 

заједницама и све мању искљученост у оквиру образовања и из њега. Он обухвата промене и измене садржаја, приступа, структура и 

стратегија, са заједничком визијом која обухвата сву децу одговарајуће старосне доби и са убеђењем да је редовни образовни систем 

одговоран за образовање све деце. 

За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога то потребно, посебни стандарди 

потигнућа могу да се прилагођавају сваком  појединачно, уз стално праћење његовог развоја. Ученику са сметњама у развоју Школа  

доноси индивидуални образовни план (ИОП) којим би се отклониле физичке и комуникацијске препреке. За ученика са изузетним  

спообностима Школа доноси ИОП. Циљ ИОП-а је постизање оптималног укључивања детета  и ученика у редован образовно- васпитни 



рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу. Ученик са сметњама у развоју коме су током образовања прилагођавани посебни 

стандарди постигнућа, оцењуја се у складу са прилагођеним стандардима.     

 

 

 

Кораци у изради ИОП- а 

Предвиђена је јединствена методологија за израду ИОП-а, која обухвата следеће кораке: 

1. Анализа ситуације и прикупљање података о детету, 

2. Израда педагошког профила детета, 

3. Одређивање приоритета у пружању подршке, 

4. Развиајње стратегије подршке, крајњих циљева пружања подршке и детаљног плана активности 

 

Садржај ИОП-а 

ИОП-ом се утврђује прилагођен и обогаћен начин образовања и васпитања детета и ученика, а посебно: 

a. Дневни распоред активности у васпитној групи и часова наставе у одељењу, дневни распоред рада са лицем које му пружа 

додатну подршку и распоред рада у посебној групи у којој му се пружа додатна подршка, као и учесталост подршке. 

b. Циљеви образовно –васпитног рада, 

c. Посебни стандарди постигнућа и прилагођени стандарди за поједине или за све предмете са образложењем за одступање од 

посебних стандарда, 

d. Индивидуални програм по предметима, односно садржаји у предметима који се обрађују у одељењу и раду са додатном 

подршком, 

e. Индивидуализовани начин рада учитеља и наставника, односно индивидуализован приступ прилагођен врсти сметње.  

 

Процедура израде ИОП-а 

1. ИОП тим прикупља потребне податке, анализира ситуацију и израђује педагошки профил детета/ ученика, 

2. Процена потреба за подршком и приоритетних области за које треба израдити ИОП, ради се тимски на заједничком  

састанку свих чланова ИОП тима, 

3. Разрада стратегије подршке и детаљног плана активноти за поједине области/предмете раде појединачни чланови ИОП 

тима (стручњаци за ту област/предмет) уз обавезно учешже родитеља, 

4. Израђени ИОП одобрава Стручни тим за ИО и по одобрењу шаље педагошком колегијуму на коначно усвајање. 

 



Приступање изради ИОП-а за ученике којима је потребан, биће након опсервације од око 3 месеца од почетка школске године, а по 

потреби биће рађени на свака 3 до 6 месеца. Могућа је и чешћа израда уколико се планирани задаци остваре у краћем периоду. На крају 

школске године биће израђени извештаји који ће садржавати информације о нивоу постигнућа и остварености ИОП-а. 

Настава за ученике на кућном и болничком лечењу 

Школа може да организује образовно-васпитни рад као посебан облик рада за ученике на дужем кућном и болничком лечењу, уз 

сагласност Министарства. 

За ученике који због већих здравствених проблема или хроничних болести не могу да похађају наставу дуже од три недеље, настава се 

организује у кући, односно здравственој установи. 

Родитељ, односно старатељ је дужан да о потреби организовања наставе код куће или у здравственој установи обавести школу.  

Начин организовања наставе за ученике на дужем кућном и болничком лечењу прописује министар. 

Настава код куће и на даљину 

Родитељ, односно старатељ има право да организује свом детету основношколско образовање и васпитање код куће. Дужан да до краја 

наставне године писмено обавести школу у коју је дете, односно ученик уписан о намери да за своје дете од следеће школске године 

организује наставу код куће. Школа ће организовати полагање разредних испита из свих предмета у складу са наставним планом и 

програмом. Основношколско образовање и васпитање код куће мора да обезбеди остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда 

постигнућа. 

За ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који стиче образовање код куће остваривањем индивидуалног образовног плана са 

прилагођеним стандардима, образовање и васпитање код куће обезбеђује остваривање прилагођених стандарда.  

Настава може да се остварује, на захтев родитеља, односно старатеља и као настава на даљину. 

 СпровШколски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан образовно-васпитни рад у школи. 

Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира и реализује свој рад. 

Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно старатеља у избору школе, праћење квалитета образовно-

васпитног процеса и његових резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког ученика. 

Школски програм се доноси на основу наставног плана и програма у складу са Законом.  

Поједини делови школског програма иновирају се у току његовог остваривања.  

Школа објављује школски програм у складу са Законом и општим актом школе. 

Школски програм садржи обавезни, изборни и факултативни део. 

  

 



ОБАВЕЗНИ ДЕО ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

 Обавезни део Школског програма садржи обавезне наставне предмете и садржаје који су обавезни за све ученике I – VIII разреда 

основне школе. Допунска настава и додатни рад представљају један од начина остваривања програма обавезних предмета и реализоваће се 

из српског језика, математике, енглеског језика. 

  

   Допунска настава 

Циљ допунске наставе је да помогне у савлађивању  градива  ученицима који  у редовној настави не постижу задовољавајуће 

резултате у неком од програмско-тематских подручја из следећих субјективних или објективних разлога: 

 дужег одсуства због болести; 

 преласка из друге школе, односно средине; 

 субјективних сметњи: болести или смрти у породици, развода...  

 са умним количником испод просека; 

 ученици преведени или који су постигли једва задовољавајући успех; 

 ученици који су на претходном тромесечју имали негативне оцене. 

Допунска настава биће обавезно организована из свих предмета и  организује се зависно од утврђених недостатака у знањима и 

умењима ученика, или узрока заостајања. На основу претходног испитивања тешкоћа и узрока, за сваку групу се ствара посебан, 

одговарајући план рада, чијим ће се савладавањем отклонити испољени недостаци у знању, умењу и вештини ученика. Допунска настава 

претпоставља и специфичне облике у савладавању одређених програмских садржаја ( индивидуализација наставе, предавања с друкчијим 

– очигледнијим примерима; посебни групни и индивидуални задаци и др.). Нарочито треба водити рачуна о одмерености захтева, као и о 

стимулисању ученика за показане резултате ( похвале, награде, позитивна оцена). Допунска настава може се изводити у групама са 

највише 10 ученика.  

Допунска настава се организује током целе наставне године, тј. чим се уоче тешкоће појединих ученика у усвајању програмских 

садржаја. Чим савлада одређену тешкоћу или отклони недостатак, ученик престаје с допунским радом ван редовне наставе. Током даље 

редовне наставе такве ученике не треба испуштати из вида, него диференцирањем редовне наставе омогућити ученицима да градиво 

савладају на редовним часовима. Од I - VIII  разреда ученик може бити ангажован са једним часом допунског рада недељно. О редовном 

похађању допунске наставе водиће рачуна предметни наставник и одељенски старешина и о томе обавестити родитеље и одељењска већа.  

 

 Додатни рад   
Основни смисао и организација извођења додатног рада је да обезбеди оптимални развој даровитих ученика, што потпунији развој 

њихових општих и посебних способности у функцији бржег напредовања и учења. 



1. За додатни рад опредељују се ученици од IV до VIII разреда изнадпросечних способности и посебних интересовања, односно 

за продубљивање и проширивање знања из свих или само појединих  програмско - тематских подручја редовне наставе. То су они ученици 

чија се знања, интересовања и даровитост изразитије испољавају већ у I, II, III и IV разреду. Такве ученике уочавају, прате и подстичу 

наставници разредне наставе и педагошко - психолошка служба школе све до IV разреда када се први пут организује додатни рад ( изводи 

се све до завршног разреда ). 

 

2. Време реализације: додатни рад се организује и изводи за ученике од IV до VIII разреда, један час недељно током целе наставне 

године. Изузетно је важно да се започета динамика додатног рада одржи док се не реализује утврђени програм. Уколико се  додатни рад 

организује само у једном делу наставне године, пожељно је да се интересовање даровитих ученика за овај рад касније не гаси, односно да 

се они подстичу на самостални рад другим формама рада ( на пример: појачаном индивидуализацијом рада у редовној настави, давањем 

посебних задатака, ангажовањем у одговарајућим слободним активностима и др.). 

3. Задаци додатног рада: 

–    непосредније активирање и оспособљавање ученика за самообразовање; 

 развијање маште код ученика; 

– подстицање на стваралачки рад; 

– упућивање на самостално коришћење различитих извора сазнања. 

Под руковотством наставника ученици се у додатном раду самостално служе књижевном и некњижевном грађом (у учењу и 

истраживању), те припремају и излажу своје радове (усмене, писмене, практичне) пред својом групом, разредом или целом школом. 

Знања, вештине и умења које су стекли истраживачким, индивидуалним и групним радом ученици користе у редовној настави, слободним 

активностима и у другим приликама (конкурси, такмичења, школске и друге приредбе). Ученике који се посебно истичу у додатном раду 

треба и посебно стимулисати (похвале, награде, стипендије за даље школовање, упис у одговарајућу средњу школу и др.). 

 

4. Уочавање потенцијално даровитих ученика остварује се непосредним праћењем од стране наставника разредне и предметне 

наставе, анализом радова ученика, остварених  резултата на такмичењима, смотрама; интервјуисањем ученика и родитеља и применом 

одређених инструмената од стране школског психолога-педагога. На основу добијених резултата праћења и испитивања наставник заједно 

са ученицима утврђује (конкретизује) програм додатног рада с групама или појединим даровитим ученицима.  Програмом рада обухватају 

се сегменти орјентационих садржаја програма зависно од интересовања и жеља ученика. То значи да наставник није обавезан да са 

појединцем или групом ученика оствари орјентационе програмске садржаје у целини, већ да  планирани  програмски садржаји буду у 

складу са интересовањима ученика и са расположивим годишњим фондом часова. 

 

5. Улога наставника у додатном раду је специфична. Реализујући програм додатног рада, наставник за сваку од одабраних тема 

проналази и примењује најпогодније облике и методе рада, пре свега оне које у највећој могућој мери активирају све потенцијале ученика, 



а нарочито оне које у највећој мери омогућавају развој креативности ученика. Током додатног рада наставник се поставља као сарадник 

који стручно помаже рад појединца или групе: упућује и усмерава, помаже да се дође до правих решења, закључака и генерализација. 

Однос ученика и наставника у додатном раду је сараднички, непосреднији и ближи него у редовној настави, заснован на узајамном  

поверењу и поштовању.  

 

6. Циљеви додатног рада: 

– праћење и евидентирање развоја и напредовања ученика; 

– усавршавање утврђеног програма; 

–откривање нових могућности индивидуализације рада (проблемски задаци, истраживачки радови, програмиране и 

полупрограмиране секвенце, коришћење књижевне и некњижевне грађе и разних апарата и техничких помагала и др.); 

– уопштавање и примена стечених знања и вештина у различитим ситуацијама; 

– обезбеђивање укључивања ученика у организоване облике рада ван школе (конкурси, смотре, такмичења). 

Наставник за сваког ученика води досије у који уноси битне податке о његовом напредовању у развоју и стара се да досије прати 

ученике пре уписа у средњу школу. 

 

7. Формирање група ученика за додатни рад врши се према самосталном опредељењу ученика ( могу бити мотивисани, али 

никако присиљени на то). Приликом опредељивања ученика за додатни рад објективно треба проучити мотиве који су утицали на њихову 

одлуку (у обзир долазе само надарени ученици, а жеље родитеља и ученика не представљају пресудан фактор, јер не мора у сваком  

одељењу да буде даровитих ученика за неки предмет). Ученик остаје укључен у додатни рад онолико времена (година) колико жели. 

Посебно треба водити рачуна да се даровити ученици не оптерећују изнад њихових стварних могућности и жеља (довољно је да ученик – 

уз редовну наставу – буде ангажован још само у једном  виду васпитно-образовног рада – додатном раду из једног предмета).    

Додатни рад ће се организовати по групама од највише 5 ученика у оквиру разреда, с тим што у појединим наставним 

предметима може постојати више група. Евиденција о додатном раду водиће се у разредним књигама. Програми рада додатне наставе дати 

су у оквиру програма рада разреда. 

 

Час одељењског старешине 

Час одељењског старешине оствариваће се кроз руковођење радом одељењске заједнице. Ученичке одељењске заједнице 

конституишу се на почетку сваке године избором одбора председника и утврђивањем осталих конкретних задужења. У прва три разреда 

не врши се избор одбора одељењске заједнице, зато се у овим разредима дужности и улоге смењују, недељно или месечно, да би сви 

ученици током првих разреда основне школе могли да доживе различите улоге и задужења. 

Најважнији задаци рада одељенског старешине и одељењске заједнице су следећи: 



 Формирање учионице без насиља – дефинисање и препознавање насилничког понашања; утврђивање правила понашања; 

превенција и реаговање у случајевима насиља 

 Систематско праћење развоја ученика, њиховог успеха и помагање у разрешавању проблема 

 Обављање саветодавно – васпитног рада са ученицима 

 Подстицање и усмеравање процеса формирања одељенског колектива 

 Богаћење интерперсоналних односа у одељењу 

 Отклањање узрока евентуалног неуспеха појединих ученика 

 Развијање међусобне љубави, толаранције, поштовања, уважавања различитости, а тиме и превенција насиља међу ученицима 

 Подстицање ученика на формирање основних хигијенских, културних и радних навика 

 Усмеравање ученичких афинитета и подстицање да се укључе у различите општешколске акције и манифестације  

 Координирање и усклађивање рада и захтева свих наставника према ученицима 

 Неговање и ширење опште културе 

 Праћење социјалних и породичних прилика у којима ученици живе и  организовање помоћи угроженим ученицима 

Основна подручја и активности одељењске заједнице су: 

 унапређивање успеха у настави и другим ученичким активностима 

 чување здравља, заштите и унапређивања животне средине 

 васпитање у духу патриотизма и међусобног разумевања 

 разумевање  хуманих међусобних односа 

 професионална оријентација 

 васпитање у слободном времену 

 оспособљавање за организовање и друштвено ангажовање. 

У Осталим облицима образовно – васпитног рада, приказан је план рада одељењског старешине обједињен за разреде првог, и посебно за 

разреде другог циклуса.. 

 



ИЗБОРНИ  ДЕО ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

 Изборни део Школског програма обухвата три обавезна изборна предмета: Грађанско васпитање/Верска настава
1
,  физичко 

васпитање – изабрани спорт (тенис, стони-тенис,фудбал, кошарка, рукомет, одбојка за ученике од 5-8. разреда), страни језик: Француски 

језик за ученике од 5-8. разреда.  

Школа поред обавезних изборних предмета, нуди још три изборна предмета за сваки разред током првог  циклуса образовања. За 

један од изборних предмета: Од играчке до рачунара и Народна традиција опредељују се ученици од 1-4- разреда на почетку школске 

године.  

У другом циклусу  ученицима се нуде следећи изборни предмети: Цртање, сликање и вајање,  Хор и оркестар, Информатика и 

рачунарство и Свакодневни живот у прошлости. Ученик на почетку школске године бира један од понуђених предмета, према својим 

склоностима. 

  

ФАКУЛТАТИВНИ ДЕО ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

 Факултативни део Школског програма обухвата оне активости које се организују у Школи у складу са њеним могућностима и 

којима ученици задовољавају своје интересе. План друштвено, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности налази се у 

прилогу 1. 

 Од осталих факултативних активности за ученике се организује рад следећих секција: новинарска секција, литерарна, рецитаторска 

секција, библиотекарска секција, драмска секција, луткарска секција, ликовне секције, музичка секција (Хор), секција љубитеља страних 

језика (за енглески језик), историјска секција, биолошка секције, еколошка секција, ,,Млади математичари“, ,,Млади хемичари“, ,,Млади 

физичари“, ,,Млади географи“, спортске секције (атлетика, кошаркашка, рељаштво, стони-тенис, одбојка, рукометна и фудбалска). Теме и 

активности предвиђене у оквиру  рада секција се налазе у прилогу  број 2.  

           Као посебне активности у оквиру рада Школе које су настале након сагледавање потреба ученика и наставника планиран је рад 

Вршњачког тима и Ђачког парламента, прилог број 3.  

 У Школи се као део факултативног програма организује и рад Хора нижих и виших разреда. Ученици, чланови хора, су носиоци и 

учесници културних и музичких ваннаставних активности које се организују у Школи. План рада Хора и оркестра се налази у прилогу 

број 4.  У прилогу број 5 налазе се: Програм културних активности школе, Програм школског спорта и спортских активности, Програм 

                                                
1 Ученик бира један од понуђених наставних предмета и изучава га до краја циклуса 



заштите од насиља, злостављања и занемаривања, Програм слободних активности ученика, Програм професионалне орјентације, Програм 

здравствене заштите, Програм социјалне заштите, Програм заштите животне средине, Програм сарадње са локалном самоуправом, 

Програм сарадње са породицом, Програм излета, екскурзија и наставе у природи, Програм рада школске библиотеке, Програм 

безбедности и здравља на раду. 

 

 

 

 

 

Ред. 

број 

А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

недељно годишње Недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

5. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 

6. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

8. Физичко васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 

У  К  У  П  Н  О: А 19 684 20 720 20 720 20 720 



 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

Стручни активи су направили листе оптерећења на годишњем и недељном нивоу за сваки предмет. 

Фонд часова по предметима и разредима: 

Ред. 

Број 

Б. ОБАВЕЗНИ 

ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

недељно Годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

1. 

Верска          

Грађанско 

настава/        

васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 36 

У  К  У  П  Н  О: Б 1 36 1 36 1 36 2 72 

Ред. 

број 

В. ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

        

1. 
Од играчке до 

рачунара 
1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Чувари природе 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Народна традиција 1 36 1 36 1 36 1 36 

У  К  У  П  Н  О: В 1 36 1 36 1 36 1 36 

У  К  У  П  Н  О: А+Б+В 21 756 22 792 22 792 22 792 



 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Ред. 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-  

ВАСПИТНОГ  РАДА 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

1. Редовна настава 21 766 22 792 22 792 22 792 

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Додатни рад - - - - - - 1 36 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-  

ВАСПИТНОГ  РАДА 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

Недељно Годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

1. 
Обавезне ваннаставне 

активности 
        

 
Час одељенског 

старешине 
1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Слободне активности         

 

Друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске 

и културне 

активности 

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 34-68 

 Хор нижих разреда 3 108 3 108 3 108 3 108 



 

 

 Екскурзије и излети До 2 дана годишње До 2 дана годишње До 2 дана годишње До 2 дана годишње 



НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
Стручни активи су направили листе оптерећења на годишњем и недељном нивоу за сваки предмет.  

Фонд часова по предметима и разредима: 

 

Ред. 

број 

А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

1. Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136 

2. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

4. Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

5. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

6. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

7. Физика / / 2 72 2 72 2 68 

8. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

9. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

10. Хемија / / / / 2 72 2 68 

11. 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

2 72 2 72 2 72 2 68 

12. Физичко васпитање 2 72 2 72 2 72 2 68 

У  К  У  П  Н  О: А 23 828 24 864 26 936 26 884 



 

 

 

Ред. 

број 

Б. ОБАВЕЗНИ 

ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

1. 

Верска          

Грађанско 

настава/        

васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2. 

Страни језик 

(Француски 

језик/Руски језик) 

2 72 2 72 2 72 2 68 

3. 
Физичко васпитање 

– изабрани спорт 
1 36 1 36 1 36 1 34 

У  К  У  П  Н  О: Б 4 144 4 144 4 144 4 136 

Ред. 

број 

В. ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

        

1. 
Цртање, сликање и 

вајање 
1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Хор и оркестар 1 36 1 36 1 36 1 34 

3. 
Информатика и 

рачунарство 
1 36 1 36 1 36 1 34 

4. 
Свакодневни живот 

у прошлости 
1 36 1 36 1 36 1 34 

У  К  У  П  Н  О: В 1 36 1 36 1 36 1 34 

У  К  У  П  Н  О: А+Б+В 28 1008 29 1044 31 1116 31 1054 



ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАД КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Ред. 

Број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-  

ВАСПИТНОГ  РАДА 

Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред 

недељно годишње Недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

1. Редовна настава 28 1008 29 1044 31 1116 31 1054 

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Додатни рад 1 36 1 36 1 36 1 34 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-  

ВАСПИТНОГ  РАДА 

Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

1. 
Обавезне ваннаставне 

активности 
        

 
Час одељенског 

старешине 
1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Слободне активности         

 

Друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске 

и културне 

активности 

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 34-68 

 Хор виших разреда 3***** 108 3 108 3 108 3 108 

 Екскурзије и излети До 2 дана годишње До 2 дана годишње До 2 дана годишње До 3 дана годишње 
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НАСТАВНИ ПЛАНОВИ ЗА РАЗРЕДЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

 РАЗРЕД: Први 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик 

               

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 180 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 5 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и 

писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга 

уметничка остварења из српске и светске баштине. 

                  Оперативни задаци: 
 -усвајање правилног изговарања гласова, гласовних скупова, речи и реченица; 

– савладавање технике читања и писања на ћириличком писму; 

– навикавање на употребу књижевног језика у говору и писању; 
– формирање навике за читко, уредно и лепо писање; 

– поступно увођење у доживљавање и разумевање књижевних текстова; 

– уочавање врста књижевних дела према захтевима програма; 

– усвајање основних књижевнотеоријских и функционалних појмова према захтевима програма; 

 -развијање потребе и навике за синтаксичких и лексичких вежбања, омогућавање читања, нелинеарних елемената текста. 
 

Р
ед

.б
р
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Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 

број 
часова по 

теми  
Образовни стандарди 

Начин 
остваривања 

програма 
(методе и 

технике рада) 

Активности у 
образовно-
васпитном 

процесу(ученика и 
наставника) 

 
Процена 

остварености 
обр.стандарда 

 
 

Корелација 

 
 

Временска 
динамика 

О 
 
 

У 
 
 
 



 

 

 

 
 

I 

 

 

 

 

ОСНОВЕ 

ЧИТАЊА И 

ПИСАЊА 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

37 

ОСНОВНИ НИВО 

1СЈ.1.2.1. влада основном техником 

читања ћириличког текста 

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна 

питања у вези са текстом,проналаѕећи 

информације експлицитно исказане у 

једној реченици,пасусу,или у 

јеноставној 

табели(ко,шта,где,када,колико и сл. ) 

1СЈ.1.2.4.  препозна и користи основне 

делове текста и 

књиге(наслов,пасус,име аутора,речник) 

1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на 

основу задатог критеријума: да ли му 

се допада,да ли му је занимљив;да ли 

постоји сличност између  ликова и 

ситуација из текста и особа и ситуација 

које су му познате;издваја речи које су 

му непознате 

1СЈ.1.3.1. пише штампаним и писаним 

словиа ћирилице 

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише 

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним 

реченицама једноставне структуре 

1СЈ.1.3.7. препричава кратак 

једноставан текст 

1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи 

(у односу на узраст);правилно их 

употребљава 

1СЈ.1.3.9 пише кратку поруку  ( о томе 

куда иде,зашто касни и сл) 

СРЕДЊИ НИВО 

1СЈ.2.2.1. чита текст 

природно,поштујући интонацију 

реченица/стиха; уме да одреди на ком 

месту у тексту је пауза,место логичког 

акцента; који део текста треба 

прочитати брже,а који спорије  

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних 

информација; одређује след догађаја у 

тексту  

1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке 

на основу текста (предвиђа даљи ток 

радње,објашњава расплет,уочава 

међусобну повезаност догађаја,,на 

основу поступака јунака/актера  

закључује о њиховим 

особинама,осећањима,намерама и сл.) 

 
-
демонстративн
а 
-текстуална 
-дијалошка 
-учење путем 
открића 
-илустративна 

-игровне 
активности 
 
 

 

 
ученик: 

  -слуша 
-посматра 
-прича 
-практично 
комуницира 

-манипулише 
сликама 
-ређа слагалице 
од слова и слика 
-именује и чита 
слова, 
-прави речи од 
слова, 

-прави од речи 
реченице, 
-чита текстове, 
-активно 
учествује у 
причању, 
-користи дечју 
штампу и 

непознате 
текстове. 

 
наставник: 
 

-усмерава 

-наводи 

-ствара позитивну 

атмосферу 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

 
-разговор  
-излагање   
-цртање  
-анализа слика  
-описивање 

графомоторичке 
вежбе 
 -посматрање  
-причање  
-игра  
 
 
 

 
 
-опонашање  
-уочавање  
-писање  
-читање  
-диктат  
-контролна вежба  

-језичка игра  
-језичке вежбе  
 
 
 
 
 

 
-свет око нас 
-ликовна култура 
-музичка култура 
-физичко васпитање 
-слободне 

активности 

 

 
септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 

април 
мај 
јун 



1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају 

текста и образлаже зашто му се 

допада/не допада,због чега му  је 

занимљив/незанимљив; да ли се 

слаже/не слаже са поступцима ликова 

1СЈ.2.2.9.издваја делове текста који су 

му нејасни 

1СЈ.2.3.1. зна и користи писана и 

штампана слова ћирилице 

НАПРЕДНИ НИВО 

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке 

на основу текста,обједињујући 

информације из различитих делова 

дужег текста 

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује 

догађаје и поступке ликова у 

тексту(нпр. Објашњава зашто је лик 

поступио на одређен начин, или 

вреднује крај приче  у односу на своја 

предвиђања  таком читања текста , или 

износи свој став о догађајима из текста) 

1СЈ.3.3.1.  пише 

јасним,потпуним,добро обликованим 

реченицама; користи разноврсне 

синтаксичке  конструкције,укључујући 

и сложене 

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи ( у 

односу на узраст) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 
 
 
 
 
 
 
 
ЈЕЗИК 

 

  

ОСНОВНИ НИВО 

1СЈ.1.3.3.  почиње реченицу великим 

словом,завршава је одговарајућим 

интерпункцијским знаком 

1СЈ.1.3.4.употребљава велико слово 

приликом писања личних имена,назива 

места(једночланих),назива школе 

1СЈ. 1.4.5. познаје значења речи и 

фразеологизама који се употребљавају 

у свакодневној комуникацији( у 

кући,школи и сл.) 

СРЕДЊИ НИВО 

1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово 

приликом писања имена држава и 

места и њихових становника 

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним 

реченицама; варира језички израз( ред 

речи у реченици,типови 

 
 
 
-
демонстративн
а 
-рад на тексту 

-писани радови 
-дијалошка 
 -учење путем 
открића 
 
 
 
 
 

- препознаје 
слова, речи, 
реченице 

- игра се 
мењањјући 
гласове у 
речима, 

- вежба у 
изговарању 
обавештења, 
питања и 
заповести 

- вежба у 
изговору и 
писању гласова 
ч, ћ, ђ, х, р 

 
 

 
 
 
 
 -разговор  
-читање  
-уочавање  
-препознавање  
-примена језичких 

првила 
 -контролна вежба  
-диктат  
-анализа  
-синтеза 

 
 
 
 

 
 
-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 
-физичко васпитање 
-слободне 
активности 

 
 
 
 

 
 
септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 



реченица,дужина реченице... ) 

1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање 

организује око основне идеје коју 

поткрепљује одговарајућим детаљима  

1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни 

текст 

1СЈ.2.3.7. користи фонд речи примерен 

узрасту; употребљава синониме (нпр. 

Да избегне понављање) 

НАПРЕДНИ НИВО 

1СЈ.3.3.6. издваја пасусе 

1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте 

речи (властите и заједничке именице) 

1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих 

речи и фразеологизама на основу 

ситуације и текста/контекста у којем су 

употребљени 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- започиње 
реченицу 
велики словом 

- пише лична 
имена и 
презимена и 

једночлана 
имена насеља 

- употребљава 
тачку, упитник 
и узвичник 

- пише по 
диктату 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

КЊИЖЕВНОСТ 
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13 

 

ОСНОВНИ НИВО 

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте 

(бајку и басну) 

1СЈ.1.5.3.  одређује главни догађај и 

ликове (који су носиоци радње) 

1СЈ.1.5.4.  одређује време и место 

дешавања радње у 

књижевноуметничком тексту 

СРЕДЊИ НИВО 

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме 

(кратке народне умотворине –

пословице,загонетке,брзалице) 

1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне 

особине,осећања,изглед и поступке 

ликова; и односе међу ликовима у 

књижевнооуметничкомтексту 

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима( 

нпр. Одређује редослед догађаја у 

књижевноуметничком тексту) 

 

 

- чита текстове 

- увежбава 
логичко читање 

- препознаје 
књижевна дела 
и њихове 
основне 
карактеристике 

- доживљава и 

разуме садржај 
књижевних 
текстова 

-читање  

-анализа текста 
 -илустровање  
-синтеза  
-разговор  
лексичке вежбе 
 -препричавање 
 -драматизација  
-рецитовање 

-свет око нас 

-слободне 
сктивности 

-музичка култура 
-ликовна култура 

Септембар 

Октобар 
Новембар 
Децембар 
Јануар 
Фебруар 
Март 
Април 
Мај 

Јун 



III НАПРЕДНИ НИВО 

1СЈ.3.5.1. тумачи особине,понашање и 

поступке ликова позивајући се на текст 

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне 

везе међу догађајима у тексту 

 

 

 
IV 

 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

7 30 

ОСНОВНИ НИВО 

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела 

вођења разговора: уме да започне 

разговор, учествује у њему и оконча га; 

пажљиво слуша своје саговорнике 

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог 

обраћања 

1СЈ.0.1.3. казује текст 

природно,поштујући интонацију 

реченице/стиха,без тзв. “певушења” 

или “скандирања” 

 

1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани 

наративни или крећи информативни 

текст на основу претходне израде плана 

текста и издвајања  заједничких делова 

или занимљивих детаља 

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим 

речима) да описује и да прича на задату 

тему: држи се теме,јасно структурира 

казивање(уводни,средишњи и завршни 

део 

казивања),добро распоређујући 

основну информацију и додатне 

информације 

1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да 

почне и заврши своје причање  

1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да 

образложи неку своју идеју  

1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу 

или став  

 

- м. 
посматрања 

- дијалошка 

- игровне 
активности 

- демонстрат
ивна 

- текст 
метода 

- м. писаних 
радова 

- активно 
учествује у 
причању 

- слободно и 
умерено 

препричава, 
прича 

- рецитује 
- описује на 

основу онога 
што је видео, 
доживео, 
осетио 

- вежба изговор 
гласова, речи, 
брзалица, 
реализује 
једноставније 
говорне улоге 

- саставља 
реченице 

- прави 
самостални 
речник 

- саставља причу 
- пише честитку 

и писма 
- решава ребусе 
- пише по 

диктату  
-аутодиктат 

-анализа слика 

-причање 

-писање 

-разговор 

- лексичке вежбе  

-цртање  
-сачињавање плана -
усмено излагање --
писмена вежба 
аутодиктат  
језичке вежбе  
-анализа домаћег 
задатка 

препричавање  
читање  
ситуациона игра 
синтаксичке вежбе 
рецитовање  
драматизација 
 

 

свет око нас 
-слободне 
сктивности 
-музичка култура 
-ликовна култура 

 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 

Фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

  



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језик 

              РАЗРЕД: Први 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Увођење основних поздрава (Hello/ Goodbye) и представљање приликом упознавања (I’m…). Упознавање са четири основне боје (red, blue, 

yellow, green), и бројева 1-5. 

Упознавање са осталим бојама (pink, purple, orange, black, brown, white) и бројевима 6-10, радњама (clap, stamp, jump) и речима везаним за 

природу 

Представљање појмова из учионице (book, pencil, table, chair, pen, ruler, rubber…) и радњама (climb, play, jump, look..) 
 

Упознавање са називима и представљање чланова породице (mum, dad, brother, sister, granny, grandad, friend), упознавање са различитим 

занимањима и животињама у зоолошком врту. 

Упознавање ученика са основним деловима тела (head, body, hands, feet, arms, legs, hands, toes, face, fingers) i радњама (wiggle, click). Ученици 

изражавају припадање у оквиру вокабулара за боје, бројеве и делове тела као и дивље животиње. 

 

Увођење назива за животиње и кућне љубимце (cat, dog, parrot, mouse, tortoise, frog…), придева (big, small, hot, cold), као и речи дечак и 

девојчица. 

 

Упознавање ученика са основним речима везаним за просторије у кући, намештај у кући и места у граду (house, bedroom, kitchen, living room, 

bathroom, garden, door, window, bed bath, path, shed, shop, park café, library…) и колоквијалних израза (Cool!, Hi!) 

Упознавање са речима везаним за храну и фразама за изражавање допадања и недопадања. 

Увођењевокабулара везаног за емоције и стања (hungry, thirsty, tired, scared, excited, angry), животиња којима није природно станиште у Србији 

(shark, cheetah, shell,…) 

Обнављање и рекапитулација 

Упознавање са вокабуларом везаним за следеће празнике: Halloween, Christmas, Easter. 

 

Оперативни задаци: 

- Упознавање ученика са енглеским језиком 



- Коришћење енглеског језика за комуникацију на часу и у социјалним ситуацијама 

- Учење вокабулара уз помоћ кога ученици могу да опишу себе, своју породицу, заједницу и државу 

- Коришћење језичких стратегија уз помоћ којих се повећавају комуникацијске способности ученика 

- Развијање четири способности (без писања и читања у овом периоду): слушање, конверзација 

- Јасан и разумљив изговор енглеских речи и реченица  

- Коришћење одговарајућег регистра 

 

Р
ед

.б
р

. 

Т
ем

е Назив 

наставне 

теме 

 

број часова по 

теми  
Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

(методе и 

технике рада) 

Активности у 

образовно-васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика 

О 

 

 

У 

 

 

 

С 

0 Welcome  

 

3 2,5 0,5  

Монолошко-
дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна 

 

Ученици прате, 

записују, промишљају, 
постављају питања,  

наставник надгледа, 

проверава разумевање, 

упућује, усмерава.   

 

Усменa 

евалуација 

Ликовна култура, 

Математика, Свет 

око нас 

Септембар 

1 My  

Birthday 

 

7 3 4  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна 

Ученици прате, 

записују, промишљају, 

постављају питања,  

наставник надгледа, 

проверава разумевање, 

упућује, усмерава.   

Усмена 

евалуација 

Ликовна култура, 

Математика, Свет 

око нас 

Септембар/ 

октобар 

2 At School 

 

8 3 5  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна 

Ученици прате, 

записују, промишљају, 

постављају питања,  

наставник надгледа, 

проверава разумевање, 

упућује, усмерава.   

Усмена 

евалуација 

Свет око нас,  

Музичка култура, 

Математика,  

Октобар/ 

новембар 



3 My Family 

 

8 3 5  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 
демонстративна 

Ученици прате, 

записују, промишљају, 

постављају питања,  

наставник надгледа, 
проверава разумевање, 

упућује, усмерава.   

Усмена 

евалуација 

Свет око нас, 

Математика,  
Новембар/ 

децембар 

4 My Body 

 

8 3 5  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна 

Ученици прате, 

записују, промишљају, 

постављају питања,  

наставник надгледа, 

проверава разумевање, 

упућује, усмерава.   

Усмена 

евалуација 

Свет око нас, 

Ликовна култура , 

Математика, 

Музичка култура 

Децембар/ јануар 

5 My Pets 

 

8 3 5  
Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна 

Ученици прате, 
записују, промишљају, 

постављају питања,  

наставник надгледа, 

проверава разумевање, 

упућује, усмерава.   

Усмена 
евалуација 

Свет око нас, 
Математика 

Фебруар  

6 My House 

 

8 3 5  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна 

Ученици прате, 

записују, промишљају, 

постављају питања,  

наставник надгледа, 

проверава разумевање, 
упућује, усмерава.   

Усмена 

евалуација 

Свет око нас, 

Географија 
Март 

7 Food 

 

8 3 5  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна 

Ученици прате, 

записују, промишљају, 

постављају питања,  

наставник надгледа, 

проверава разумевање, 

упућује, усмерава.   

Усмена 

евалуација 

Свет око нас,  Април 

8 I’m Excited 

 

9 3 6  
Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна 

Ученици прате, 
записују, промишљају, 

постављају питања,  

наставник надгледа, 

проверава разумевање, 

упућује, усмерава.   

Усмена 
евалуација 

 Мај/јун 



9 Goodbye 2 0 2  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 
демонстративна 

Ученици прате, 

записују, промишљају, 

постављају питања,  

наставник надгледа, 
проверава разумевање, 

упућује, усмерава.   

Усмена 

евалуација 

 Јун  

10.  Festivals 3 0 3  

 

Ученици прате, 

записују, промишљају, 

постављају питања,  

наставник надгледа, 

проверава разумевање, 

упућује, усмерава.   

 Верска настава Октобар, 

децембар, април 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Математика 

              РАЗРЕД: Први 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 180 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 5 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Циљ наставе математике  у  основној школи  је  да  ученици  усвоје  елементарна математичка  знања  која  су потребна  за  схватање 

појава  у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне 

праксе, за успешно  настављање  математичког  образовања  и  за  самообразовање,  као  и  да  допринесе  развијању менталних  

способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

 

                  Оперативни задаци: 
 -орјентисати се у простору користећи одреднице горе, доле, изнад, испод, лево, десно 

-разликовати и именовати геометријска тела; одређивати положај предмета 

-разликовати и именовати тачку, дуж и линију,умети да их нацрта 

-овладати руковањем геометриским прибором  

- упоређивати по облику и дужини  

-користити математичке термине: скуп, елеменат;уочити једноставне правилности 
-читати, писати и упоређивати бројеве од  0 до 100 

-употребљавати знаке једнакости и неједнакости 

-савладати сабирање и одузимање до 100 

-схватити појам 0;успешно решити текстуалне задатке 

-упознати метар, динар, пару 

-знати вредност новчаница и поступак плаћања 

-мерити дужину: стопом, кораком... 

 

Р
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. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 
број 

часова 

по теми  
Образовни стандарди 

Начин остваривања 

програма 
(методе и технике 

рада) 

Активности у 
образовно-
васпитном 

процесу(ученика и 
наставника) 

 

Процена 
остварености 
обр.стандарда 

 
 

Корелација 

 

 
Временска 
динамика 

О 
 
 

У 
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ПРЕДМЕТИ У 

ПРОСТОРУ И 

ОДНОСИ МЕЂУ 

ЊИМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

ОСНОВНИ НИВО 
1МА.1.2.2.  Зна јединице 
за мерење дужине и 
њихове односе 
 

СРЕДЊИ НИВО 

1МА.2.2.1.  уочава 
међусобне односе 
геометријских објеката у 
равни 

 

 

 
 

демонстративна 
- дијалошка 
- илустративна 
- истраживачка 
-игровне 
активности 

-практичан рад 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ученик: 
- посматра 
- уочава 
- именује 
- повезује 

-упоређује  
 
 
наставник: 
 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 

-поставља  проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на 
повезивање и 

примену знања 
-подстиче на 
логично мишљење 
-развија 
кооперативност 
 
 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 
-усмено 

проверавање 
- практичне 
активности 
-критеријумски 
тестови  

 
-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 
-физичко васпитање 
-слободне активности 

-ликовна култура 
 
 
 
 
 

 
септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 

фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

ЛИНИЈА И 

ОБЛАСТ 
 

7 13 

ОСНОВНИ НИВО 
1МА.1.2.1.  уме да 

именује гоеметријске 
објекте у равни ( квадрат, 
круг, троугао, 
правоугаоник, тачка, дуж, 
права, полуправа и угао) 
и уочава међусобне 
односе два геометријска 
објекта у равни ( 

паралелност, 
нормалност,припадност) 

-демонстративна 
- дијалошка 

- илустративна 
- истраживачка 
-илустративна 
-практичан рад 
 
 
 
 

 
 

ученик: 
- разликује 

- именује 
- открива релације 

и изражава их 
- упоређује 

- уочава 
 
наставник: 
 

-усмерава 
-наводи 

школски задаци 
-домаћи задаци 

-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 
-усмено 
проверавање 
- практичне 
активности 
-критеријумски 

тестови 

-српски језик 
-свет око нас 

-музичка култура 
-физичко васпитање 
-слободне активности 
-ликовна култура 

септембар 
октобар 

новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља  проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 

-мотивише 
-координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знања 
-подстиче на 
логично мишљење 
-развија 

кооперативност 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

III 

ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ ДО 

100 

 

57 

 

 

87 

 

ОСНОВНИ НИВО 
1МА.1.1.1. зна да прочита 
и запише задати број,уме 
да упореди бројеве по 
величини  и да прикаже 
број на датој бројевној 

полуправој 
1МА.1.1.2. рачуна 
вредност бројевног израза  
са највише две операције 
сабирања и одузимања до 
100 
1МА.1.1.4. уме да на 
основу текста  правилно 

постави израз са једном 
рачунском операцијом 
1МА.1.1.5. уме да решава 
једноставне једначине 
 

СРЕДЊИ НИВО 
1МА.2.1.1.уме да 
примени својство 

природних бројева ( 
паран, непаран, највеци, 

-демонстративна 
-дијалошка 
-игровне 
активности 
-истраживачка 
-текстуална 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ученик: 
    -посматра 

- групише 
- пребројава 
- броји 
- сређује по 

редоследу 
- математички се 

изражава 
- рачуна 

 -примењује стечено 
знање 
 
наставник: 

 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља  проблем 
-подстиче 
-анализира 

-мотивише 
-координира 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 
-усмено 

проверавање 
- практичне 
активности 
-критеријумски 
тестови 

-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 
-физичко васпитање 
-слободне активности 
-ликовна култура 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 



најмањи, претходни, 
следећи број) и разуме 
декадни бројни систем 
1МА.2.1.3. сабира и 
одузима, рачуна вредност 
израза 

1МА.2.1.4. рачуна 
вредност израза  са 
највише две операције 
 

НАПРЕДНИ НИВО 
1МА.3.1.1.  уме да 
примени својства 
природних бројева  у 

решавању проблемских 
задатака  
1МА.3.1.2. зна својства 
операција сабирања и 
одузимања и уме да их 
примени  
1МА.3.1.4. уме да одреди 
решења неједначине са 

једном операцијом 
 

-наводи на 
повезивање и 
примену знања 
-подстиче на 
логично мишљење 
-развија 

кооперативност 

 

 

 

IV 

 

 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

2 4 

ОСНОВНИ НИВО 
1МА.1.2.3. користи 
поступак мерења дужине 
објекта,приказаног на 
слици,при чему је дата 
мерна јединица 
1МА.1.4.1. уме да изрази 
одређену суму новца 

преко различитих апоена  
и рачуна са новцем у 
једноставним ситуацијама 

СРЕДЊИ НИВО 
1МА.2.4.1.  уме да изрази 
одређену суму новца  
преко различитих апоена  
и рачуна са новцем у 

сложенијим ситуацијама  
1МА.2.4.2. зна јединице 

-илустративно 

-демонстративна 
-експеримента-лна 
-текстуална 
-дијалошка 
-игровне 
активности 
 
 

 
 
 
 

ученик: 
- упоређује 
- мери и процењује 
- примењује 

стечена знања 
прави моделе 
 
наставник: 

 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 

-анализира 
-мотивише 

-школски задаци 

-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 
-усмено 
проверавање 
- практичне 
активности 

-критеријумски 
тестови 
 

-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 
-физичко васпитање 
-слободне активности 
-ликовна култура 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 

мај 
јун 



за време( секунда, 
миунут,сат,дан, месец, 
година) и уме да претвара 
веће у мање  и пореди 
временске интервале у 
једноставним ситуацијама 

НАПРЕДНИ НИВО 
1МА.3.4.1. зна јединице 
за време( секунда, 
миунут,сат,дан, месец, 
година, век) и уме да 
претвара из једне 
јединице у другу  и 
пореди временске 

интервале у сложенијим 
ситуацијама 

-координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знаља 
-подстиче на 
логично мишљење 

-развија 
кооперативност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Свет око нас 

              РАЗРЕД: Први 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Циљ наставног предмета Свет око нас је да  усвајањем  знања,  умења  и  вештина  деца  развијају  своје  сазнајне,  физичке, социјалне и 

креативне способности, и истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у којој одрастају као и шире друштвене заједнице.  

                  Оперативни задаци: 
-препознати и уважити сличности и разлике међу појединостима 

-именовати групе којима припада  

-описати своју породицу, обичаје и празнике  

-именовати основне објекте лок. средине 

-разликовати живу од неживе природе 
-упознати основна својства воде, ваздуха и земљишта  

-упознати биљке и животиње у окружењу  

-уочити разлике и сличности међу живим бићима, 

-уочити понашања материјала под различитим утицајима, 

-развијање способности препознавања човековог утицаја на здравље и животну средину 

-сналазити се у времену и простору  

-уочити и именовати различите временске промене 

- решавати различите проблемске ситуације упознавати  и придржавати се правила у саобраћају 

-познавати и поштовати елементе културе живљења,бринути о здрављу 

-водити рачуна о безбедности. 
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е 
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часова по 
теми  

Образовни стандарди 

Начин 
остваривања 

програма 
(методе и 

технике рада) 

Активности у 
образовно-
васпитном 

процесу(ученика и 
наставника) 

 
Процена 

остварености 
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ЈА И ДРУГИ  
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2 

ОСНОВНИ НИВО 
1СОН.1.5.1.  зна које 
друштвене групе постоје и 
ко су њихови чланови  
1СОН.1.5.2. зна основна 
правила понашања у 

породици,школи и насељу  
1СОН.1.5.3. зна које људске 
делатности постоје и 
њихгову  улогу 
1СОН.1.5.4.  зна који су 
главни извори опасности по 
здравље и живот људи и 
основне мере заштите 

1.СОН.15.5.Зна које врсте 
материјала постоје 

 

СРЕДЊИ НИВО 
1СОН.2.5.1.  зна које су 
улоге  различитих 
друштвених група и 
њихових чланова 

1СОН.2.5.2.  зна која су 
права и обавезе  чланова у 
различитим друштвеним 
групама  
1СОН.2.5.3.  разуме 
повезаност и међузависност 
различитих људских 
делатности  
 

НАПРЕДНИ НИВО 
1СОН.3.5.1.  разуме 
заједничке карактеристике 
друштвених група  и 
разлике међу њима  
1СОН.3.5.2.  разуме да се 
права и обавезе чланова  
дручтвених група 

међусобно допуњују 

- игра улога 
- дијалошка 

- радионичарск
а 

- илустративна 
- интерактивна 

-амбијентална 

- посматра 
- описује 
- групише 
- испољава 
- препознаје 
- упоређује 

- именује 
процењује  
 
усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 

-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знаља 

-постављање 
занимљивих питања 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 
-усмено 

проверавање 
- практичне 
активности 
-критеријумски 
тестови  

-српски језик 
-математика 
-музичка култура 
-физичко васпитање 
-слободне активности 
 

 
 
 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИВА И 

НЕЖИВА 

ПРИРОДА  

27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНИ НИВО 
1СОН.1.1.2.  зна ко и шта 
чини живу и неживу 
природу  
1СОН.1.1.3. зна заједничке 
карактеристике живих бића 

1СОН.1.1.4. уме да 
класификује жива  бића  
према једном од следећих 
критеријума: 
изгледу,начину исхране, 
кретања и размножавања 
1СОН.1.1.5. препознаје и 
именује делове тела живих 

бића  
1СОН.1.3.1. зна основна 
својства воде,ваздуха и 
земљишта  
1СОН.1.6.1.  зна основне 
олике рељефа  и 
површинских вода 

СРЕДЊИ НИВО 

1СОН,2.1.1. разуме 
повезаност живе и неживе 
природе  на очигледним 
примерима 
1СОН,2.1.2. зна основне 
разлике између биљака 
,животиња и људи  
1СОН,2.1.3. примењујње 
вишеструке критеријуме 

класификације шивих бића 
1СОН,2.1.4. зна улогу 
основних делова  живих 
бића 
1СОН,2.1.5. разуме 
повезаност услова живота и 
живих бића у станишту 
1СОН,2.1.6. разуме  

међусобну зависност живих 
бића у животној заједници 
1СОН,2.3.5. разликује 

-игровне 
активности 
-илустративна 
- практичних 
радова 
-дијалошка 

-рад на тексту 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ученик: 
 
- посматра 
-описује 
-процењује 
-експериментише 

-истражује 
-ствара 
-игра се 
-бележи 
-групише 
 
наставник: 
 

 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 

-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знања 
-поставља питања 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 
-усмено 

проверавање 
- практичне 
активности 
-критеријумски 
тестови  

-српски језик 
-математика 
-музичка култура 
-физичко васпитање 
-слободне активности 
 

 
 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 



повратне и неповратне 
промене материјала 

НАПРЕДНИ НИВО 
1СОН.3.1.1. разуме 
повезаност живе и неживе 
природе на мање 

очигледним примерима 
1СОН.3.1.2. разуме 
функционалну повезаност 
различитих делова тела 
живих бића 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

III 

ОРЈЕНТАЦИЈА   

У ПРОСТОРУ И 

ВРЕМЕНУ 

 

4 

 

 

16 

 

ОСНОВНИ НИВО  
1СОН.1.4.2.  зна помоћу 
чега се људи орјентичу у 
простору: лева и десна 

страна,карактеристични 
објекти 
1СОН.1.4.4. зна јединице за 
мерење времена: дан, 
недеља, месец, година, 
деценије и век 
1СОН.1.4.5. уме да прочита 
тражене информације са 
часовника и календара 

СРЕДЊИ НИВО 
1СОН.2.4.1. зна да кретање 
тела зависи од силе која на 
њега делује ,врсте подлоге и 
облик тела 

-дијалошка 
-рад  на тексту 
-писани радови 
-демонстративна 

-игровне 
активности 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ученик: 
 
- посматра 
- описује 

- уочава 
- истражује 
- експериментише 

сналази се у 
простору и времену  
 
наставник: 
 
усмерава 

-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 

-координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знања 
-постављање 
занимљивих питања 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 

вежбе 
-усмено 
проверавање 
- практичне 
активности 
-критеријумски 
тестови  

-српски језик 
-математика 
-музичка култура 
-физичко васпитање 

-слободне активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 

јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛТУРА 

ЖИВЉЕЊА 

8 4 

ОСНОВНИ НИВО 
1СОН.1.2.3.  разликује 
повољно и неповољно 
деловање човека по очување 
природе  
1СОН.1.5.5.  зна поступке за 

очување и унапређивање 
људског здравља 
1СОН.1.6.2.  зна основне 
типове насеља и њихове 
карактеристике 
1СОН.1.6.5.  зна основне 
информације о начину 
живота људи у прошлости 

СРЕДЊИ НИВО 
1СОН.2.2.3. зна основне 
мере заштите живе и неживе 
природе као природних 
ресурса  
1СОН.2.2.4. зна шта је 
добробит  животиња  и 
поступке којима се она 

штити  
1СОН.2.6.5. уочава 
сличности и разлике између 
начина живота некад и сад 

-демонстра 
тивна 
-игровне 
активности 
-дијалошка 
-практични 

радови 
-текстуална 
-илустрати 
вна 

ученик: 
 
-посматра 
-уочава 
-истажује 
-сазнаје 

-ствара 
-сакупља 
-игра се 
-сналази се 
 
наставник: 
 
-усмерава 

-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-мотивише 
-координира 

-наводи на 
повезивање и 
примену знања 
-поставља питања 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 
-усмено 

проверавање 
- практичне 
активности 
-критеријумски 
тестови  

-српски језик 
-математика 
-музичка култура 
-физичко васпитање 
-слободне активности 
-народна традиција 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 

 
 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Ликовна култура 

              РАЗРЕД: Први 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Циљ васпитно образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у 

складу са    демократским опредељењем друштва и карактера овог наставног предмета. 

 

Оперативни задаци: 
-развити способност за опажање облика, величина, светлина, боја 

-развијати креативност и оригиналност у раду, препознати линије, боје и шаре 

-развити способност за опажање положаја облика у природи, разумевати природне законитости и друштвене појаве 

- развијати креативност и оригиналност стицати основна знања о цртаном филму и стрипу 

-практично примењивати своју креативност и оргиналност  

-стицати знања о природној и вештачкој светлости и сенци 
-примењивати стечено знање уз креативност развијати осећај за разне материјале путем додира, развијати способност за препознавање традиционалне, модерне и 

савремене уметности 

-стварати интересовање за посећивање изложби, галерија, музеја 

- стицати знања о дизајну, примењивати стечена знања кроз израду сопственог дизајна, 

-развијати моторичке способности 

-уочавати одређене предмете као подстицаје за рад 

-развијати креативност и оргиналноссхватити појам спајања или везивања 

-примењивати спајање и везивање сопственим креацијама 

-развијати осећај за лепо. 

 

Р
ед
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р
. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 
број 

часова 
по теми  

Начин остваривања 
програма 

(методе и технике 

рада) 

Активности у образовно-
васпитном процесу(ученика и 

наставника) 

 
Процена остварености 

циљева  

 
 

Корелација 

 
 

Временска 

динамика 
О 

 
 

У 

 
 
 



 

 

 

I 

 

 

ОБЛИЦИ И 

ЊИХОВИ  

КВАЛИТЕТИ  

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

- демонстративна 
- дијалошка 
- хеуристичка 
- илустративна 

       

ученик: 
-посматра,опипава, 
објашњава,црта, 
слика,изражава,ствара 
 
наставник: 

-усмерава,наводи, 
ствара ситуацију,сугерише, 
подстиче,дискутује, 
анализира,мотивише, 
координира,развија 
кооперативност 
 

-примена материјала и 
техника 
-анализа свог рада 
-анализа радова других 
ученика 
-коришћење других извора 

знања 
-збирка радова 
(портфолио 

-математика 
-музичка култура 
-свет око нас 
-слободне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 

 

II 

 

ОДНОСИ У 

ВИДНОМ ПОЉУ  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-демонстративна 
-дијалошка 

-кооперативна 
-илустративна 

ученик: 
-посматра,дискутује, 

комуницира,закључује, 
црта, слика, мисли,креира 
 
наставник: 
-усмерава,наводи, 
ствара ситуацију,сугерише, 
подстиче,дискутује, 
анализира,мотивише, 
координира,развија 

кооперативност 
 

-примена материјала и 
техника 

-анализа свог рада 
-анализа радова других 
ученика 
-коришћење других извора 
знања 
-збирка радова 
(портфолио 

-српски језик 
-математика 

-музичка култура 
-свет око нас 
-слободне 
активности 

септембар 
октобар 

новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 



 
 

III 

ВРЕМЕНСКИ И 

ПРОСТОРНИ 

НИЗОВИ (цртани 

филм и стрип) 

 

 
 

 

2 

 

 

2 

 

-демонстративна 
-дијалошка 
-хеуристичка 
-илустративна 

ученик: 
-слуша,разговара,црта и 
обликује,мисли.ствара 
 
наставник: 
-усмерава,наводи, 

ствара 
ситуацију,сугерише,подстиче, 
дискутује,анализира, 
мотивише,координира, 
-развија кооперативност 

-примена материјала и 
техника 
-анализа свог рада 
-анализа радова других 
ученика 
-коришћење других извора 

знања 
-збирка радова 
(портфолио 

-српски језик 
-математика 
-музичка култура 
-свет око нас 
-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 

 

IV 

 

СВЕТЛО И 

СЕНКА 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-демонстративна 
-дијалошка 
-хеуристичка 

ученик: 
-посматра,истражује, 
закључује,црта и слика, 
ствара 

 
наставник: 
-усмерава,наводи,ствара 
ситуацију,сугерише, 
подстиче,дискутује, 
анализира,мотивише, 
координира,развија 
кооперативност 

-примена материјала и 

техника 
-анализа свог рада 
-анализа радова других 
ученика 
-коришћење других извора 
знања 

-збирка радова 
(портфолио) 
 

 

-српски језик 
-математика 
-музичка култура 
-свет око нас 

-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 

јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

 

 

V 

 

 

ТАКТИЛНОСТ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-демонстративна 
-дијалошка 
-хеуристичка 
-илустративна 

ученик: 
-посматра,додирује,асоцира, 
закључује,црта, слика, обликује 
 
наставник: 
-усмерава,наводи,сугерише, 
подстиче,дискутује, 
анализира,мотивише, 
координира,развија 

кооперативност 
 
 

-примена материјала и 
техника 
-анализа свог рада 
-анализа радова других 
ученика 
-коришћење других извора 
знања 
-збирка радова 
(портфолио) 

 
 
 

-српски језик 
-музичка култура 
-свет око нас 
-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 

јун 



 
 
 
 

 

 

 

VI 

 

 

ИЗГЛЕД 

УПОТРЕБНИХ 

ПРЕДМЕТА 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-монолошка 
-кооперативна 
-дијалошка 
-истраживачка 

ученик: 
-опажа,обликује,закључује, 
ствара 

 
наставник: 

-усмерава,наводи,сугерише, 
подстиче,дискутује, 
анализира,мотивише, 
координира,развија 
 
 
 

-примена материјала и 
техника 
-анализа свог рада 
-анализа радова других 
ученика 

-коришћење других извора 
знања 
-збирка радова 
(портфолио) 
 

српски језик 
-математика 
-музичка култура 
-свет око нас 
-ваннаставне 

активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 

фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

 

 

VII 

 

 

ОДРЕЂЕНИ 

ПРЕДМЕТИ КАО 

ПОДСТИЦАЈ ЗА 

РАД 1 1 

-монолошка 
-кооперативна 

-дијалошка 
-истраживачка 

ученик: 
-опажа,обликује,закључује, 

ствара 
 

наставник: 
-усмерава,наводи,сугерише, 
подстиче,дискутује, 
анализира,мотивише, 
координира,развија 
 

 
 
 
 

-примена материјала и 
техника 

-анализа свог рада 
-анализа радова других 
ученика 
-коришћење других извора 
знања 
-збирка радова 
(портфолио) 
 

 
 
 
 

-српски језик 
-музичка култура 

-свет око нас 
-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 

новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Музичка култура 

              РАЗРЕД: Први 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;развијање 

осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога и других народа 

 

Оперативни задаци: 
- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности 

-неговање способности извођења музике певањем и свирањем 

-развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога и других народа 

-упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке писмености 

-поступно упознавање дечјих инструмената 

-стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја 
-оспособљаваљње за музчко разумевање музичких порука 

-развијање критичког мишљења-исказивање осећања о музици која се изводи и слуша 

-подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима(извођење, слушање, истраживање и стварање звука) 

-опонашање звука из непосредне околини. 

 

Р
ед

.б
р
. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 

број 

часова 

по 

теми  

Начин остваривања 

програма 

(методе и технике рада) 

Активности у образовно-

васпитном процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика  

 

 



 

 

I 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 Певање 

 Свирање 

 

 

20 

-демонстративна 
-аудитивна 
-дијалошка 
-истраживачка 
-кооперативна 

уочава,слуша,пева, 
изражава се, комуницира 
истражује, свира 
 
наставник: 
усмерава, наводи, 

ствара ситуацију, сугерише,подстиче, 
дискутује,анализира, 
мотивише,координира, 
развија кооперативност 

-певање песама 
-извођење песама на 
мелодијским 
инструментима 
-ритмичке вежба 
-осмишљавање 
покрета уз музику 
-изражавање о 

одслушаној 
композицији 

 

-српски језик 

-свет око нас 
-физичко 
васпитање 
-народна 
традиција 
-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 

 
 

 
 

 

 

 

II 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 
13 

-демонстративна 
-аудитивна 
-дијалошка 
-истраживачка 
-кооперативна 

уочава,слуша,пева, 
изражава се, комуницира 
истражује, свира 
 
наставник: 
усмерава, наводи, 
ствара ситуацију, сугерише,подстиче, 
дискутује,анализира, 

мотивише,координира, 
развија кооперативност 

певање песама 
-извођење песама на 
мелодијским 
инструментима 
-ритмичке вежба 
-осмишљавање 
покрета уз музику 
-изражавање о 

одслушаној 
композицији 
 

-српски језик 

-свет око нас 

-физичко 
васпитање 
-народна 
традиција 
-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 

мај 
јун 

 
 

 

 

 

III 

 

 

 

СТВАРАЊЕ 

МУЗИКЕ 

3 

-демонстративна 
-аудитивна 
-дијалошка 
-истраживачка 

-кооперативна 

уочава,слуша,пева, 
изражава се, комуницира 
истражује, свира 
 

наставник: 
усмерава, наводи, 
ствара ситуацију, сугерише,подстиче, 
дискутује,анализира, 
мотивише,координира 
 
 
 

-  
 

певање песама 
-извођење песама на 
мелодијским 
инструментима 

-ритмичке вежба 
-осмишљавање 
покрета уз музику 
-изражавање о 
одслушаној 
композицији 
 

-српски језик 

-свет око нас 
-физичко 
васпитање 
-народна 
традиција 

-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 

јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

 
 



 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Физичко васпитње 

              РАЗРЕД: Први 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 108 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 3 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Циљ наставе физичког васпитања је задовољење потреба ученика за кретањем, повећање адаптивне и стваралачке способности у 

савременим  условима живота и рада, развијање здравствене културе неопходне за очување здравља и стварање трајне навике да се 

физичко вежбање угради у свакодневни живот и културу живљења. 

 

Оперативни задаци: 
-упознавање значаја и суштине физичког и здравственог васпитања. 

-подстицање хармоничног физичког развоја и правилног држања тела. 

-развијање здравствене културе ради ефикасног очувања здравља, повећања отпорности организма на штетне утицаје савременог начина живота и рада, као и других 

неповољних утицаја еколошке средине. 

-усвајање одређеног фонда моторичких  знања, умења и навика неопходних за ефикасно задовољење потреба развоја и очувања здравља. 

-подстицање и активирање латентне способности и изузетне моторне надарености за свестрано развијање и усавршавање у спорту, играма и другим физичким 

активностима. 

-помагати оптималан раст и развој детета, који је отежан погоршаним условима живота. 

-развијати елементе ритма сједињавањем кинетичких и енергетских елемената у органску целину ( рад-одмор , напрезање-релаксација, убрзавање-успоравање) 

-игре за развијање психомоторних особина (окретност,брзина,снага) 
-ритмичко ходање и трчање са променом ритма,темпа и динамике уз пљесак и одговарајућу музичку пратњу 
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. 
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е 

Назив наставне теме 

 
број 

часова по 
теми  

Начин 
остваривања 

програма 
(методе и технике 

рада) 

Активности у образовно-васпитном 

процесу(ученика и наставника) 

 
Процена остварености 

циљева  

 
 

Корелација 

 
 

Временска 
динамика 

О 

 
 

У 

 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

I 

 

 

 

 ХОДАЊЕ И 

ТРЧАЊЕ 

 
 

 

10 

 

6 

-разговор 
-демонстрација 
-практична актив. 

- ходају и трче на различите начине 
- раде вежбе обликовања 
- играју се дечјих игара 
- ходају и трче користећи препреке 
- брзо трче из различитих положаја 
 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 

-развија кооперативност 
 

 
-бележење активности, 
-праћење 

-слушање 
-процењивање 
- активност на часу  
-мерење физичких 
способности 
 

 
-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 

 

 

 

 

 

 

 

II 

  

 

СКАКАЊЕ И 

ПРЕСКАКАЊЕ 

 
 

 

 

17 

 

 

16 

-м. објашњавања 
-демонстрација 
-практична актив. 

- скаче у месту на различите начине и 
у различитим положајима 

- скаче у кретању на различите начине 
- скаче удаљ 
- скаче увис 
- прескаче дугу вијачу на различите 

начине 
- скакање и прескакање увежбава кроз 

игру "ластиша"    
  

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 

-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 
                    

 
-бележење активности, 
-праћење 
-слушање 

-процењивање 
- активност на часу  
-мерење физичких 
способности 
 

 
-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 

мај 
јун 



 
 

 

 
 

 
III 

  

 

 

БАЦАЊЕ И 

ХВАТАЊЕ 

 
 

 

 

5 

 

6 

-разговор 
-демонстрација 
-практична актив. 

- баца лопту на различите начине 
- баца лопту у различите циљеве 
- води лопту у месту и ходању 
- додаје и хвата лопту на различите 

начине 
- примењује бацања и хватања у 

различитим играма 
 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 

-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 
 

 
-бележење активности, 
-праћење 

-слушање 
-процењивање 
- активност на часу  
-мерење физичких 
способности 
 

 
-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 

 

 

 

 

 

IV 

  

 

 

ВИШЕЊА, 

УПОРИ И 

ПЕЊАЊА 

 
 

 

 

 

2 

 

 

1 

 -м. објашњавања 
-демонстрација 
-практична актив. 

- пењу се на различите начине и уз 
раличите предмете и справe 

- пењу се у комбинацији са другим 
кретањима 
 

-усмерава 

-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 

 

 
-бележење активности, 

-праћење 
-слушање 
-процењивање 
- активност на часу  
-мерење физичких 
способности 
 

 
-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕЖБЕ НА ТЛУ 

 
 

 

4 

 

3 

- разговор 
- демонстрација 
- практична 

актив. 

- клечи 
- чучи 
- четвороножно се креће 
- изводи "свећу" 
- изводи колут напред 
- ради вежбе обликовања 

- изводи колут назад 
- игра се кроз мале полигоне са 

 
-бележење активности, 
-праћење 
-слушање 
-процењивање 

- активност на часу  
-мерење физичких 
способности 

 
-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 



 

V 

вежбама на тлу 
 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 

-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 

 мај 
јун 

 

 

 

 

VI 

  

ВЕЖБЕ 

(СКАКАЊА И 

ПРЕСКАКАЊА) 

УПОРОМ 

РУКАМА   
 

 

 

 

6 

 

 

4 

- демонстрација 
- практична 

актив. 

- одскачу, наскачу и прескачу 
шведску клупу 

 
-усмерава 

-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 

 
-бележење активности, 
-праћење 
-слушање 
-процењивање 
- активност на часу  
-мерење физичких 
способности 
 

 
-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 

јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

 

 

VII 

 

 ВЕЖБЕ 

РАВНОТЕЖЕ 

 
 

 

6 

 

2 

- м. 
објашњавања 

- практична 
актив. 

- ходају по линији на различите 

начине и различитим темпом 
- ходају по шведској клупи: напред, 

уназад и у страну 
- лагано трче по шведској клупи или 

ниској греди 
- учествују у такмичењима 
 

усмерава 

-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 
 

 
-бележење активности, 
-праћење 
-слушање 
-процењивање 
- активност на часу  

-мерење физичких 
способности 
 

 

-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 

септембар 

октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 

јун 
 
 
 
 
 



IX 

  

ВЕЖБЕ 

РЕКВИЗИТИМА 
 

 

4 

 

2 

- разговор 
- демонстрација 
- практична 

актив. 

- раде вежбе обликовања користећи 
палице, обруче и вијаче 

- трче и скачу заобилазећи реквизите 
- дижу и носе коцке на различите 

начине 
- играју се коришћењем реквизита 

 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 

-координира 
-развија кооперативност 
 

 
-бележење активности, 
-праћење 

-слушање 
-процењивање 
- активност на часу  
-мерење физичких 
способности 
 

 
-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 
 
 

 

X 

 

  

РИТМИЧКЕ 

ВЕЖБЕ И 

НАРОДНИ 

ПЛЕСОВИ 

 

8 

 

6 

- разговор 

- демонстрација 
- практична 

актив. 

- ритмички ходају и трче са променом 
ритма, темпа и динамике уз пљесак 
и одговарајућу музику 

- прескачу вијачу 
- увежбавају плес и коло 
 

-усмерава 

-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 

 

 
-бележење активности, 
-праћење 

-слушање 
-процењивање 
- активност на часу  
-мерење физичких 
способности 
 

 
-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 
-народна традиција 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 

април 
мај 
јун 
 
 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Народна традиција  

              РАЗРЕД: Први 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Оставрити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз непосредно упознавање материјалне и духовне 

традицијске културе свог народа у ужем и ширем окружењу.  

Оперативни задаци: 
-упознати традиционалну културу народа у ужем и ширем окружењу 
-упознати основне и опште празнике  

-упознати основне елементе дечјег фолклора  

-развијати општу културу 

-стицати основно знање о хлебу и његовој многострукој намени  

-стицати основно знање о значају биљака и њиховој лековитости   

-упознати ученике са начином прављена хлеба у  пекари 

- развијати стваралаштво и креативност 
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е 

Назив наставне теме 

 

број 

часова 

по 

теми  

Начин остваривања 

програма 

(методе и технике рада) 

Активности у образовно-

васпитном процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика  

 
 



 

 

 

I 

 

 

 

ПИТАЈ СВОЈУ 

БАКУ  
16 

монолошка  
дијалошка  
демонстративна  
истраживачка  
илустративна  
стваралачка 

слуша   
разговара  
истражује  
сазнаје  
скупља 
наставник: 

усмерава, наводи, 
ствара ситуацију, сугерише,подстиче, 
дискутује, анализира, 
мотивише, координира 

изложбе 
приредбе 
цртежи 
драматизација 

-српски језик 

-свет око нас 
-физичко 
васпитање 
-ликовна култура 
-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 

 

 

 

II 

 

 

 

РАДОВИ И 

ПРАЗНИЦИ 10 

монолошка  
дијалошка  
демностративна  
метод игре  
стваралачка 

 

слуша   
разговара  
истражује  
сазнаје  
скупља 

наставник: 
усмерава, наводи, 
ствара ситуацију, сугерише,подстиче, 
дискутује,анализира, 
мотивише,координира 

изложбе 
приредбе 
цртежи 
драматизација 
 

-српски језик 

-свет око нас 
-физичко 
васпитање 
-ликовна култура 
-ваннаставне 

активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 

фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

 
 

 

 

 

III 

 

 

 

ЗИМСКИ 

ХЛЕБОВИ И 

ПРОЛЕЋНО БИЉЕ 
10 

демонстративна  

истраживачка  
илустративна  
стваралачка  игра 
 

слуша   

разговара  
истражује  
сазнаје  
скупља 
наставник: 
усмерава, наводи, 
ствара ситуацију, сугерише,подстиче, 
дискутује,анализира, 

мотивише,координира  

изложбе 

приредбе 
цртежи 
драматизација 
 

-српски језик 

-свет око нас 

-физичко 
васпитање 
-ликовна култура 
-ваннаставне 
активности 

септембар 

октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 

јун 

 
 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Верска настава 

              РАЗРЕД: Први 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: Циљ наставе верске наставе за први разред основне школе је да се ученици упознају са 

основним појмовима хришћанске антропологије и онтологије, уоче да постојање произлази из односа и да црква, као и све што постоји, 

постоји као заједница, и да без заједнице ништа и нико не би имао постојање.  

 

Оперативни задаци:  

- Уоче да се кроз слободни однос љубави према некоме или нечему тај неко или нешто конкретизује, односно да за нас постаје 

јединствено и непоновљиво.  

- Уоче да љубав човека премa другим људима и природи њима даје непоновљиву вредност и постојање.  

- Уоче да од онога кога заволимо зависи и наше постојање. 

- Науче да је човек икона Божија управо због тога што друга бића може да чини непоновљивим. 
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. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 

број 

часова 

по теми  Начин остваривања 

програма 

(методе и технике рада) 

Активности у образовно-

васпитном процесу(ученика и 

наставника) 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика 
О 

 
 

У 

 
 

 

С 

1. ПРВИ СУСРЕТ 1    

 

Методе рада: монолошко-

дијалошка,рад на тексту, 

демонстративна; 

 

 

 

 

Наставник 
прича,показује,објашњава,по

ставља итања, нимира, 

социра, одстиче критичко 

мишљење, смерава на 

  Септембар 

2. 

Бог је заједница личности Оца, Сина и 

Светога Духа (биће као заједница, као 
љубав) 

3 2  

 
 септембар-

октобар 

3. 
Црква је заједница свих људи и целе 

природе кроз Христа са Богом 
5 2  

 октобар-

новембар  



 

 

 

 

 

 

 
 

  

4. 
Исус Христос је посредник између Бога и 

створене природе 
2 1  

Облици рада: 
фронтални,групни, 

рад у паровима; 

 
 

Наставна средства: 
текстуална, визуелна,аудио-

визуелна. 

повезивање са претходним 

догађајима из 

прошлости,упоређује; 

 
 

Ученик 
слуша,посматра,размишља, 

пише, тражи на карти, 

анализира слике, еме или 

скице, оставља питања, 

дајеодговоре, истражује, 

износи ставове, закључке и 

мишљења. 

 
децембар  

5. 
Бог је из љубави створио свет заједно са 

Сином и Духом 
3 3  

 децембар-

фебруар  

6. 
Црква је заједница свих људи и целе 

природе кроз Христа са Богом 
3 1  

 
март  

7. 

Човек је икона Божија (човек има 

својство да љубављу чини да нешто 

постоји, слично као што то чини Бог, јер 
Бог све ствара љубављу) 

4 1  

 

април-мај  

8. 
Православна иконографија показује свет 

и човека у заједници са Богом 
2 3  

 
мај-јун 



Допунска настава   

  Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК          

Разред: Први 

                       Годишњи фонд часова:  18 

Циљеви  и  задаци: 
-идентификовати гласове, речи и реченице писати штампаним и писаним словима савладати технике читања  

-правилно изговарати гласове, речи и реченице правилно интонирати реченицу поштовати тачку, упитник и узвичник 

-правилно употребљавати велико слово на почетку реченице у писању имена и презимена и имена једночланих назива правилно 

употребљавати тачку, упитник и узвичник 

-уочавати врсте књижевног дела, разликовати позитивне и негативне јунаке, издвајати главне јунаке, изржавати сопствени утисак  

-слободно и усмерено препричавати догађаје и доживљаје, као и једноставне текстове, правилно писати по диктату краће реченице.  
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК 
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Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

 

ч
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о
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а 

п
о
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1. Учење читања и писања 6 
2. Граматика  2 
3. Правопис  6 
4. Књижевност  2 
5. Усмено и писмено изражавање 2 

                                                                                                                                     УКУПНО 18 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  

овладавању предвиђеним програмским садржајима. 



Допунска настава   

  Предмет:  МАТЕМАТИКА        

Разред: Први 

                        Годишњи фонд часова:  18 

Циљеви  и  задаци: 
-уочити однос између предмета по облику, боји и величини 

-разликовати и именовати геометријска тела 

-разликовати и именовати тачку, дуж и линију; умети да их нацрта и овлада руковањем геометријским прибором 

-упознавање бројева природног низа до 100, да издвајају елементе, распоређују их, врше пребројавање и записивање цифрама, уводе се 

операције сабирања и одузимања, упознавање својстава операција и рачунање 

-мерење предмета из околине, вежбање и процењивање од око, коришћење очигледних средства.  

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА 
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Назив наставнe теме 
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ј 
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п
о
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1. Класификација предмета према својствима 2 
2. Предмети у простору и односи међу њима 1 
3. Линија и област 1 
4. Природни бројеви до 100  12 
5. Мерење и мере 2 

                                                                                                                                     УКУПНО 18 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  

овладавању предвиђеним програмским садржајима. 



             

ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА ЗА  ПРВИ  РАЗРЕД 

школска 2014/2015. год.             Годишњи фонд часова:  36 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ред,бр 

наст. 

теме 
Назив наставне теме 

 

 

 

 
        
 

 

 

Број часова за 

сваку тему 

 
 

        

        1. 

 

       2. 

 

       3. 

 

       4. 

        

       5. 

 

       6. 

АКТИВНОСТИ У СЛОБОДНОМ ВРЕМЕНУ 
 
 

Слушање музике, певање и играње 

 

Читање дечје штампе, рецитовање, драматизација 

 

Такмичарске игре 

 

Креативне радионице 

 

Израда паноа  

 

Припрема и извођење школских приредби 

 
 
 
          
 
          
 
          
 
        

 
          

           

           5 

 

           11 

 

            2 

 

            5 

 

            6 

 

            7 

 Укупно:             36 

 .........................................вежбе 

(лабораторијске, радионичке и др.) 

Број вежби Број 

часова 

  

 



 
 
 
 
 
  
 
 

ОШ „Карађпрђе“, Раша 
 
 
 

ШКПЛСКИ ПРПГРАМ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД  

ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА 
ШКПЛСКЕ 2014./2015. ГПДИНЕ 

 

 
2014./15. – 2018./19. 

[34210 Рача, Карађорђева 102] 

[ тел-факс: 034 / 751-251, 751-468, e-mail:oskarraca@gmail.com] 



РАЗРЕД: Други 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик                   

   ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 180 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 5 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и 

писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга 

уметничка остварења из српске и светске баштине. 

                  Оперативни задаци: 

 
-уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије 

-препознавање и разумевање главних реченичних делова 

-савладавање нових програмских захтева из правописа 

-овладавање техником читања и писања латиницом 

-мотивисање, подстицање и усмерење начитање лектире 

-увежбавање читања наглас; усавршавање читања у себи у функцији тумачења текста 

-овладавање основним облицима језичког изражавања и даља усавршавања и неговања језичке културе 
-систематско и доследно реализовање програмских и њима сличних вежбања у говору и писању. 
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е 

Назив наставне теме 

 
број 

часова 
по теми  

Образовни стандарди 

Начин 
остваривања 

програма 
(методе и 

технике рада) 

Активности у 
образовно-

васпитном 
процесу(ученика и 

наставника) 

 
Процена 

остварености 
обр.стандарда 

 

 
Корелација 

 
 

Временска 
динамика 

О 
 
 

У 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ НИВО 

 Граматика и лексикологија 

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи ( 

именице и глаголе) 

1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке 

категорије променљивих речи 

(род и број заједничких именица)  

- дијалошка 
- текстуална 
- демонстративна 

- кооперативна  
- игра 
- интерактивна 

 
ученик: 
- активно слушање 

- састављање 
реченица 
- именује и чита 

-разговор  

-читање  
-уочавање  
-препознавање  
-примена језичких 
првила 

 

-свет око нас 
-ликовна култура 
-музичка култура 
-физичко васпитање 
-слободне 

 
септембар 
октобар 

новембар 
децембар 
јануар 



I ЈЕЗИК 31 32 1СЈ.1.4.3.  препознаје врсте 

реченица по комуникативној 

функцији 

(обавештајне,упитне,узвичне,запо

ведне) и по 

потврдности/одричности 

(потврдне и одричне) 

1СЈ.1.1.5. познаје значења речи и 

фразеологизама који се 

употребљавају у свакодневној 

комуникацији ( у кући, школи, и 

сл.) 

Писано изражавање ( правопис) 

1СЈ.1.3.1. пише писаним словима 

ћирилице и латинице 

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише 

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу 

великим словом, завршава је 

одговарајућим интерпункцијским 

знаком 

1СЈ.1.3.4. употрбљава велико 

слово приликом писања личних 

имена, назива места 

(једночланих), назива школе 

1СЈ.1.3.5. пише кратким 

потпуним реченицама 

једноставне структуре 

 

СРЕДЊИ НИВО 

 Граматика и лексикологија 

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи ( 

именице и глаголе) 

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте 

речи (властите и заједничке 

именице; основне и редне 

бројеве) 

1СЈ.2.4.3. препознаје субјекат и  

предикат 

1СЈ.2.4.4. одређује врсте 

реченица по комуникативној 

функцији (обавештајне,упитне, 

узвичне, заповедне) и по 

потврдности/одричности 

(потврдне и одричне) 

1СЈ.2.4.5. саставља реченице 

различите по комуникативној 

функцији и облику 

1СЈ.2.4.6. познаје значења речи и 

 
 

 

слова латинице 
- писање по 
диктату 
наставник: 

-усмерава 
-наводи 

-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

 -контролна вежба  
-диктат  
-анализа  
-синтеза 
 
 

активности 

 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 



фразеологизама који се јављају у 

школским текстовима (у 

уџбеницима, књигама из лектире 

и сл.) и правилно их употрбљава 

Писано изражавање ( правопис) 

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба 

писма ( ћирилицу и латиницу) 

1СЈ.2.3.2. употрбљава велико 

слово приликом писања имена  

места; правилно пише гласове ћ, 

ч, ђ, џ; правилно пише сугласник 

Ј у интервокалској позицији; 

употрбљава запету при набрајању 

1СЈ.2.3.3. пише јасним и 

потпуним реченицама; варира 

језички израз ( ред речи у 

реченици, типове реченица, 

дужину реченице...) 

НАПРЕДНИ НИВО 

Писано изражавање            ( 

правопис) 

1СЈ.3.3.1. пише јасним, 

потпуним, добро обликованим 

реченицама; користи разноврсне 

синтаксичке конструкције, 

укључујући и сложене реченице 

Граматика и лексикологија  

1СЈ.3.4.1. именује врсте речи 

(властите и заједничке и глаголе) 

1СЈ.3.4.2. уме да промени облик 

променљивих речи према задатом 

критеријуму: заједничких 

именица према броју, а глагола 

према роду и броју 

1СЈ.3.4.3. одређује значења 

непознатих речи и 

фразеологизама на основу 

ситуације и текста/ контекста у 

којем су употрбљени 

1СЈ.3.4.4. употрбљава речи у 

основном и пренесеном/ 

фигуративном значењу 
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29 

 

 

 

 

ОСНОВНИ НИВО 

Вештина читања и разумевање 

прочитаног 

1СЈ.1.2.1. влада основном 

техником читања ћириличног и 

 
 
 
 

ученик: 
- слушање 
- читање текстова 
- активно      

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

II 

 
 
 
 
 
КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

латиничног текста 

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна 

питања у вези са текстом, 

проналазећи информације 

експлицитно исказане у једној 

реченици, пасусу или у 

једноставној табели (ко, шта, где, 

када, колико и сл. ) 

1СЈ. 1.2.3. препознаје да ли је 

тражена информација, која може 

да буде исказана на различите 

начине ( синонимија, парафраза), 

садржана у тексту 

1СЈ. 1.2.4. познаје и користи 

основне делове текста и књиге ( 

наслов, пасус, име аутора; 

садржај, речник) 

1СЈ. 1.2.5. одређује основну тему 

текста 

1СЈ. 1.2.6. разуме дословно 

значење текста 

1СЈ. 1.2.7. разликује 

књижевноуметнички од 

информативног текста 

1СЈ. 1.2.8. процењује садржај 

текста на основу задатог 

критеријума: да ли му се допада, 

да ли му је занимљив; да ли 

постоји сличност између ликова и 

ситуација из текста и особа и 

ситуација које су му познате; 

издваја речи које су му непознате 

 Књижевност 

1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне 

врсте (бајку и басну) 

1СЈ.1.5.2. одређује главни догађај 

и ликове (који су носиоци радње) 

у књижевноуметничком тексту 

1СЈ.1.5.3. одређује време и место 

дешавања радње у књижевно 

уметничком тексту 

СРЕДЊИ НИВО 

 Вештина читања и разумевање 

прочитаног 

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, 

поштујући интонацију 

реченице/стиха; уме да одреди  на 

ком месту у тексту је пауза 

- дијалошка 
- текстуална 
- илустративна 
-учење путем 
открића 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 учествовање у 
  причању 
- рецитовање 
- драматизација 
наставник: 
-усмерава 

-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 

-координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знања 

 
-читање  
-анализа текста 
 -илустровање  
-синтеза  
-разговор  

лексичке вежбе 
 -препричавање 
 -драматизација  
-рецитовање 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 
-физичко васпитање 

-слободне 
активности 

 
 
септембар 
октобар 
новембар 
децембар 

јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 



1СЈ.2.2.2. изводи једноставне 

закључке у вези са текстом 

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од 

небитних информација; одређује 

след догађаја у тексту 

1СЈ.2.2.4. одређује основни 

смисао текста и његову намену 

1СЈ.2.2.5. препознаје фигуративно 

значење у тексту 

1СЈ.2.2.6. изводи једноставне 

закључке на основу текста  

1СЈ.2.2.7. износи свој став о 

садржају текста и образлаже 

зашто му се допада/не допада, 

због чега му је 

занимљив/незанимљив 

1СЈ.2.2.8. издваја делове текста 

који су му нејасни 

 Књижевност 
1СЈ.2.5.1. одређује фолклорне 

форме ( кратке народне 

умотворине- пословице, 

загонетке, брзалице) 

1СЈ.2.5.2. препознаје  стих и 

строфу у лирској песми 

1СЈ.2.5.3. одређује 

карактеристичне особине, 

осећања, изглед и поступке 

ликова у књижевноуметничком 

тексту 

1СЈ.2.5.4. уочава везе међу 

догађајима ( нпр. Одређује 

редослед догађаја у 

књижевноуметничком тексту) 

1СЈ.2.5.5. разликује приповедање 

од описивања и дијалога 

НАПРЕДНИ НИВО 

 Вештина читања и разумевање 

прочитаног 

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније 

закључке на основу текста, 

обједињујући информације из 

различитих делова дужег текста 

1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује 

информације исказане 

различитим симболичким 

системима (нпр. Текст, табела, 

графички приказ) 



1СЈ.3.2.3. изводи сложеније 

закључке на основу текста и 

издваја делове текста који их 

поткрепљују; резимира наративни 

текст 

1СЈ.3.2.4. објашњава и вреднује 

догађаје и поступке ликова у 

тексту (нпр. Објашњава зашто је 

лик поступио на одређен начин, 

или вреднује крај приче у односу 

на своја предвиђања током 

читања текста, или износи свој 

став о догађајима из текста) 

 Књижевност 

1СЈ. 3.5.1. тумачи особине, 

понашање и поступке ликова 

позивајући се на текст 

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-

последичне везе међу догађајима 

у тексту 

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у 

књижевноуметничком тексту, 

аргументује их позивајући се на 

текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III 

 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

 

 

 

 

10 
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Говорна култура 

1.СЈ.0.1.1. познаје основна начела 

вођења разговора: уме да започне 

разговор, учествује у њему и 

оконча га; пажљиво слуша своје 

саговорнике 

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог 

обраћања 

1СЈ.0.1.3. казује текст природно, 

поштујући интонацију 

реченице/стиха, без тзв. 

«певушења» или «скандирања» 

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим 

речима) да описује и да прича на 

задату тему: држи се теме, јасно 

структурира казивање (уводни, 

средишњи и завршни део 

казивања) 

1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама 

да образложи неку своју идеју 

ОСНОВНИ НИВО 

 Писано изражавање 

- дијалошка 
- стрип 
- амбијентална 

- посматрачка 

ученик: 
- слушање 
- посматрање 
- упоређивање и 
манипулисање 
сликама 
-активно учествује 
у причању 

- посматра слике и  
склапа причу 
-описује на основу 
онога што је 
видео,осетио, 
доживео 
- пише састав 
наставник: 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 

-анализа слика 

-причање 
-писање 

-разговор 

- лексичке вежбе  

-цртање  
-сачињавање плана -
усмено излагање --

писмена вежба 
аутодиктат  
језичке вежбе  
-анализа домаћег 
задатка 
препричавање  
читање  
ситуациона игра 

синтаксичке вежбе 
рецитовање  
драматизација 
 

свет око нас 
-слободне 
сктивности 
-музичка култура 
-ликовна култура 

 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
Фебруар 
март 
април 

мај 
јун 



1СЈ.1.3.1.) пише писаним словима 

ћирилице 

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише 

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу 

великим словом, завршава је 

одговарајућим интерпункцијским 

знаком 

1СЈ.1.3.4. уптребљава велико 

слово приликом писања личних 

имена, назива места 

(једночланих), назив школе 

1СЈ.1.3.5. пише кратким 

потпуним реченицама 

једноставне структуре 

1СЈ.1.3.6. издваја наслов, 

углавном се држи теме 

1СЈ.1.3.7. препричава кратак 

једносттаван текст ( до 200 речи) 

1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд 

речи ( у односу на узраст); 

правилноих употребљава 

1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку ( о 

томе куда иде, зашто касни, и сл. ) 

1СЈ.1.3.10. пише честитку ( за 

Нову годину, рођендан), 

позивницу ( за рођенданску 

прославу, забаву), разгледницу ( 

са летовања, зимовања, 

екскурзије) 

СРЕДЊИ НИВО 

Писано изражавање ( правопис) 

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма 

( ћирилицу и латиницу) 

1СЈ.2.3.2. употрбљава велико 

слово приликом писања имена  

места; правилно пише гласове ћ, 

ч, ђ, џ; правилно пише сугласник 

Ј у интервокалској позицији 

1СЈ.2.3.3. пише јасним и 

потпуним реченицама 

1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање 

организује око основне идеје 

текста коју поткрепљује 

одговарајућим детаљима 

1СЈ.2.3.5. језички израз 

прилагођава комуникативној 

ситуацији 

(формалној/неформалној) 

-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на 

повезивање и 
примену знања 
 
 
 
 
 
 

 

 



1СЈ.2.3.6. саставља кратак 

наративни текст 

1СЈ.2.3.7. користи фонд речи 

примерн узрасту; употребљава 

синониме (нпр, да избегне 

понављање) 

1СЈ.2.3.8. пише писмо (приватно) 

и уме да га адресира 

 

НАПРЕДНИ НИВО 

 Писано изражавање 

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, 

добро обликованим реченицама; 

користи разноврсне синтаксичке 

конструкције, укључујући и 

сложене 

1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст 

( уводни,средишњи и завршни део 

текста); добро распоређује 

основну информацију и додатне 

информације унутар текста и 

пасуса 

1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-

стилски израз типу текста 

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд 

речи ( у односу на узраст) 

1СЈ.3.3.6. издваја пасус 

  

  

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језик 

              РАЗРЕД: ДРУГИ 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

 

Обнављање основних поздрава (Hello/ Goodbye) и представљање приликом упознавања (I’m…). Вежбање боја и бројева. 

Упознавање са називима играчака (bike, car, doll, train, boat, ball) и обнављање животиња и бројева и упознавање са бројевима од 11 до 20 кроз 

сабирање и одузимање. 

Обнаваљање вокабулара везаног за чланове породице и просторије у кући. Представљање чланова породице и описивање просторија.  
 

Обнављање назива за делове тела и радњи (clap, stamp, touch, wave, move…). Описивање физичког изгледа људи.  

 

Упознавање са вокабуларом везаним за делове лице (face, eyes, ears, nose, mouth, hair) и употреба описхих придева уз називе делова лица. 

Упознавање са основним геометријским облицима.  

Обнављање и проширвање вокабулара везаног за називе животиња и кућних љубимаца (cat, dog, parrot, mouse, tortoise, frog, bat, fox owl…), 

придева (big, small, hot, cold, thin, fat), и описивање живота на фарми. 

Обнављање и проширивање вокабулара везаног за храну и упознавање са називима за дневне оброке. Изражавање допадања и недопадања. 

Увођење вокабулара везаног за гардеробу (t-shirt, trousers, skirt, shoes, socks, pyjamas…) и проширивање вокабулара везаног за занимања. 

Давање инструкција (Put on… (a red sock.). 

Увођење у вокабулар везан за временске прилике, дане у недељи. Разговори о омиљеним стварима. 

Обнављање и рекапитулација 

Упознавање и проширвње вокабулара  везаног за следеће празнике: Christmas, Valentine’s Day, Easter. 

 

 

Оперативни задаци: 

 
- Упознавање ученика са енглеским језиком 

- Коришћење енглеског језика за комуникацију на часу и у социјалним ситуацијама 



- Учење вокабулара уз помоћ кога ученици могу да опишу себе, своју породицу, заједницу и државу 

- Коришћење језичких стратегија уз помоћ којих се повећавају комуникацијске способности ученика 

- Развијање четири способности: слушање, конверзација, писање и читање 

- Јасан и разумљив изговор енглеских речи и реченица  

- Коришћење одговарајућег регистра 

 
 

 

Р
ед

.б
р

. 

Т
ем

е Назив 

наставне 
теме 

 

број часова по теми  

Образовни 
стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 
(методе и 

технике рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 
процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 
остварености 

обр.стандарда 

 

 
Корелација 

 

 
Временска 

динамика 

О 

 
 

У 

 
 

 

С 

0 Welcome  

 

2,5 0,5 3  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

 

Усмено и писмено 

тестирање 

Математика,  Септембар  

1 My  Toys  

 

3 5 8  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 
демонстративна 

Ученици прате, 

записују, 

промишљају, 

постављају 

питања,  

наставник 
надгледа, 

проверава 

разумевање, 

Усмено и писмено 

тестирање 

Свет око нас, 

математика,  
Септембар/ 

октобар 



упућује, усмерава. 

2 My 

Family 

 

3 5 8  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна 

Ученици прате, 

записују, 

промишљају, 

постављају 

питања,  

наставник 

надгледа, 

проверава 

разумевање, 

упућује, усмерава.   

Усмено и писмено 

тестирање 

Свет око нас Октобар/ 

новембар 

3 My Body 

 

3 5 8  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна 

Ученици прате, 

записују, 

промишљају, 

постављају 

питања,  

наставник 

надгледа, 

проверава 

разумевање, 

упућује, усмерава.   

Усмено и писмено 

тестирање 

Свет око нас 

(биологија) 
Новембар/ 

децембар 

4 My Face 

 

3 5 8  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна 

Ученици прате, 

записују, 

промишљају, 

постављају 

питања,  

наставник 

надгледа, 

проверава 

разумевање, 

упућује, усмерава.  

Усмено и писмено 

тестирање 

Математика Децембар/ 

јануар  



5 Animals 

 

3 5 8  

Монолошко-
дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна 

Ученици прате, 

записују, 

промишљају, 

постављају 
питања,  

наставник 

надгледа, 

проверава 

разумевање, 

упућује, усмерава. 

Усмено и писмено 

тестирање 

Ликовна култура, 

Свет око нас 
Фебруар  

6 Food 

 

3 5 8  

Монолошко-
дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна 

Ученици прате, 

записују, 

промишљају, 

постављају 
питања,  

наставник 

надгледа, 

проверава 

разумевање, 

упућује, усмерава.   

Усмено и писмено 

тестирање 

Свез око нас Март 

7 Clothes 

 

3 5 8  

Монолошко-
дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна 

Ученици прате, 

записују, 

промишљају, 

постављају 
питања,  

наставник 

надгледа, 

проверава 

разумевање, 

упућује, усмерава.   

Усмено и писмено 

тестирање 

Свет око нас Април 

8 Weather 

 

3 5 8  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 
демонстративна 

Ученици прате, 

записују, 

промишљају, 

постављају 
питања,  

наставник 

надгледа, 

Усмено и писмено 

тестирање 

Свет око нас Мај/јун 



проверава 

разумевање, 

упућује, усмерава.   

9 Goodbye 0 3 3  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна 

Ученици прате, 

записују, 

промишљају, 

постављају 

питања,  

наставник 

надгледа, 

проверава 

разумевање, 

упућује, усмерава.   
 

Усмено и писмено 

тестирање 

 Јун  

10.  Festivals 0 3 3  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна 

Ученици прате, 

записују, 

промишљају, 

постављају 

питања,  

наставник 

надгледа, 

проверава 

разумевање, 
упућује, усмерава.   

 

 Верска настава Децембар, 

фебруар,  април 

  25.5 46.5 72  

 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Математика 

              РАЗРЕД: ДРУГИ 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 180 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 5 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Циљ наставе математике  у  основној школи  је  да  ученици  усвоје  елементарна математичка  знања  која  су потребна  за  схватање 

појава  у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне 

праксе, за успешно  настављање  математичког  образовања  и  за  самообразовање,  као  и  да  допринесе  развијању менталних  

способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

 

                  Оперативни задаци: 

 
-сабирање и одузимање до 100 

-множење као сабирање једнаких самирака, одговарајући термини знак множења 
-операција дељења, термини и знак дељења 

-таблица множења једноцифрених бројева и одговоарајући случајеви дељења 

-слово као ознака за непознати број 

-решавање текстуалних задатака с једном и две рачунске операције, као и једначине с једном операцијом 

-појам половине 

-правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи 

-мере за дужину (m, dm, cm) и време (час, минут, дан седмица, месец) 

 

Р
ед

.б
р
. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 
број 

часова 

по теми  
Образовни стандарди 

Начин 
остваривања 

програма 
(методе и 

технике рада) 

Активности у 
образовно-
васпитном 

процесу(ученика и 
наставника) 

 

Процена 
остварености 
обр.стандарда 

 
 

Корелација 

 

 
Временска 
динамика 

О 
 
 

У 
 
 
 



 
 
 
 
 

I 

 

 

 

 

ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ ДО 100 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

90 

Основни ниво 

 Природни бројеви и операције 

са њима 

1МА.1.1.1. зна  да прочита и 

запише дати број, уме да упореди 

бројеве по величини и прикаже 

број на датој полуправој 

1МА.1.1.2. рачуна вредност 

бројевног израза са највише две 

операције сабирања и одузимања 

у оквиру прве стотине 

1МА.1.1.3.  множи и дели без 

остатка у оквиру прве стотине 

1МА.1.1.4.  уме да на основу 

текста правилно постави израз са 

једном  рачунском операцијом 

1.МА.1.1.5. уме да одреди 

непознат чинилац, дељеник и 

делилац 

Разломци 

1МА.1.3.1. уме да израчуна 

половину и четвртину неке 

целине 

Средњи ниво 

 Природни бројеви и операције 

са њима 

1МА.2.1.1. уме да примени 

својства природних бројева 

(паран, непаран, највећи, 

најмањи, предходни, следећи 

број)  и разуме декадни бројевни 

систем 

1МА.2.1.2.  уме да одреди 

десетицу најближу датом броју 

1МА2.1..3.сабира и одузима, 

рачуна вредност израза 

1МА2.1.4.рачуна вредност израза 

с највише две операције 

1МА2.1.5.уме да решава задатке 

са непознатим чиниоцем, 

дељеником или делилац 

 Разломци 

1МА.2.3..1. уме да израчуна 

половину и четвртину  неке 

целине и обрнуто 

Напредни ниво 

 Природни бројеви и операције 

са њима  

- 
демонстративн
а 
- интерактивна 
- истраживачка 
- илустративна 
- игра 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ученик: 
- сабирање и одузи- 
  мање до 100 
- множење и дељење 
- меморисање 
- примењивање сте- 

  чених знања 
- решавање 
проблема 
- запажање 
- уочавање 
наставник: 
-усмерава 
-наводи 

-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља  проблем 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на 

повезивање и 
примену знања 
-подстиче на 
логично мишљење 
-развија 
кооперативност 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 
-усмено 

проверавање 
- практичне 
активности 
-критеријумски 
тестови  

 
-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 
-физичко васпитање 
-слободне активности 

-ликовна култура 
 
 
 
 
 

 
септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 

фебруар 
март 
април 
мај 
јун 



1МА.3.1.1. уме да примени 

својства природних бројева у 

решавању проблемских задатака 

1МА.3.1.2. зна својства операција 

сабирања и одузимања и уме да 

их примени 

1МА.3.1.3. уме да израчуна 

бројевну вредност израза са више 

операција, поштујући приоритет 

1МА.3.1.4. уме да решава 

сложеније проблемске задатке 

дате у текстуалној форми 

 Разломци 
1МА.3.3.1.  уме да израчуна 

половину и четвртину  неке 

целине у сложенијим 

текстуалним задацима 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

 

 
 
 
3 

 

 
 
 
7 

Основни ниво 

 Мерење и мере 

1МА.1.4.1. уме да изрази 

одређену суму новца преко 

разкичитих апоена и рачуна са 

новцем у једноставним 

ситуацијама 

1МА. 1.4.2. зна да решава 

једноставне задатке са применом 

m,cm и dm 

1MA. 1.4.3. уме да чита 

једноставније графиконе и табеле  

Средњи ниво 

 Мерење и мере 

1МА.2.4.1. уме да изрази 

одређену суму новца преко 

разкичитих апоена и рачуна са 

новцем у сложенијим ситуацијама 

1МА.2.4.2.зна јединице за време 

(минут и сат) и пореди временске 

интервале у једноставним 

ситуацијама 

1МА.2.4.3. уме да користи 

податке приказане графички или 

табеларно у решавању 

једноставнијих задатака  

Напредни ниво 

Мерење и мере 

1МА.3.4.1. зна јединице за време 

(минут и сат) и  уме да пореди 

- 
експериментал
на 
- 

демонстративн
а 
- игра 
- интерактивна 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ученик: 
- упоређивање 

- мерење 
- прављење модела 
- примена стечених  
  знања 
наставник: 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 

-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на 

повезивање и 
примену знаља 
-подстиче на 
логично мишљење 
-развија 
кооперативност 
 

школски задаци 
-домаћи задаци 

-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 
-усмено 
проверавање 
- практичне 
активности 
-критеријумски 

тестови 

-српски језик 
-свет око нас 

-музичка култура 
-физичко васпитање 
-слободне активности 
-ликовна култура 

септембар 
октобар 

новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 



временске интервале у 

сложенијим ситуацијама 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

III 

ГЕОМЕТРИЈСКИ 

ОБЛИЦИ 

 

8 

 

 

17 

 

Основни ниво 

 Геометрија 

1МА.1.2.1. уме да именује 

геометријске објекте у равни 

(квадрат, круг,троугао, 

правоугаоник и тачка)  

1МА.1.2.2. зна јединице за 

мерење дужине (m, cm , dm) и 

њихове односе 

1МА.1.2.3. користи поступак 

мерења дужине линије приказане 

на слици 

Средњи ниво 

Геометрија 

1МА.2.2.1. уочава међусобне 

односе геометријских објеката у 

равни 

1МА.2.2.2. претвара јединице за 

мерење дужине (m, cm , dm) 

1МА.2.2.6. препознаје мрежу 

коцке и квадра  

Напредни ниво 

 Геометрија 

1МА.3.2.1. претвара јединице за 

мерење (m, cm , dm) из већих у 

мање 

1МА.3.2.2. зна да нацрта мрежу 

коцке и квадра 

-
демонстративн
а 

- интерактивна 
- игра 
- илустративна 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ученик: 
- посматрање 
- уочавање 
- именовање 
- упоређивање 
- разликовање 
- примена стечених 
  знања 
наставник: 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља  проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 

-мотивише 
-координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знања 
-подстиче на 
логично мишљење 
-развија 

кооперативност 
 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 
-усмено 
проверавање 
- практичне 
активности 

-критеријумски 
тестови 

-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 
-физичко васпитање 
-слободне активности 
-ликовна култура 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 

јун 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Свет око нас 

              РАЗРЕД: Други 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Циљ наставног предмета Свет око нас је да  усвајањем  знања,  умења  и  вештина  деца  развијају  своје  сазнајне,  физичке, социјалне и 

креативне способности, и истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у којој одрастају као и шире друштвене заједнице.  

 

                  Оперативни задаци: 
-формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука 

-подстицање и развијање истраживачких активности деце 

-подстицање уочавања узрочнопоследичних веза, појава и процеса 

-слободно исказивање својих запажања и предвиђања и самостално решавање једноставних проблем ситуација 

-прихватање основних људских вредности за критеријум понашања према другима 

-развијање одговорног односа према окружењу као и интересовања и спремности за његово очување 

 

Р
ед

.б
р
. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 
број 

часова по 

теми  
Образовни стандарди 

Начин 
остваривања 

програма 
(методе и технике 

рада) 

Активности у 
образовно-
васпитном 

процесу(ученика и 
наставника) 

 

Процена 
остварености 
обр.стандарда 

 
 

Корелација 

 

 
Временска 
динамика 

О 
 
 

У 
 
 
 

 
 
 
 
 

I 

 

 

 

 

 

ГДЕ ЧОВЕК ЖИВИ  
 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

9 
 

Основни ниво 

Живимо у насељу 
1СОН.1.6.1. зна основне 
облике рељефа и 
површинских вода 

1СОН.1.6.2. зна основне 
типове насеља и њихове 
карактеристике 

Друштво 
1СОН.1.5.1.  зна које 

- дијалошка 
- амбијентална 
-радионичарска 
-експеримента 
лна 

ученик: 
- посматрање 
- описивање 
- сакупљање 
- истраживање 

- процењивање 
-експерименти 
сање 
 
наставник: 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 

-усмено 
проверавање 
- практичне 
активности 
-критеријумски 

-српски језик 
-математика 
-музичка култура 
-физичко васпитање 
-слободне активности 

 
 
 
 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 

фебруар 
март 
април 
мај 
јун 



друштвене групе постоје и 
ко су њихови чланови 
1СОН.1.5.2.  зна основна 
правила понашања у 
породици, школи и насељу 

Средњи ниво 

 Живимо у насељу 
1СОН.2.6.1. препознаје и 
именује облике рељефа и 
површинских вода у свом 
месту и у околини  
1СОН.3.4.1. разуме 
повезаност природно-
географских фактора- 

рељефа, вода, климе- и 
делатности људи  

 Друштво 
1СОН.2.5.1. зна које су 
улоге различитих 
друштвних група и 
њихових чланова 
1СОН.2.5..2.  зна која су 

права и обавезе чланова у 
различитим друштвеним 
групама 

Напредни ниво 

 Живимо у насељу 
1СОН.3.6.1. зна шта је 
претходило, а шта је 
уследило након важних  
догађаја и појава 

 Друштво 
1СОН.3.5.1. разуме 
заједничке карактеристике 
друштвених група и 
разлике међу њима 
1СОН.3.5.2. разуме да се 
права и обавезе чланова 
друштвених група 

међусобно допуњују 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 

-дискутује 
-мотивише 
-координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знања 
-постављање 
занимљивих питања 

тестови  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИВА И 

НЕЖИВА 

ПРИРОДА  
11 16 

Основни ниво 

Жива и нежива природа 
1СОН.1.1.1. прави разкику 

између живе и неживе 

природе 

1СОН.1.1.2. зна ко и шта чини 

живу и неживу природу 

1СОН.1.1.3. зна заједничке 

карактеристике живих бића 

1СОН.1.1.4. уме да 

класификује жива бића према 

једном од следећих 

критеријума: изгледу, начину 

исхране, кретања и 

размножавања 

1СОН.1.1.5. препознаје и 

именује делове тела живих 

бића 

1СОН.1.1.6. разликује 

станишта према условима 

живота и живим бићима у 

њима 

Средњи ниво 

 Жива и нежива природа 

1СОН.2.1.1. разуме повезаност 

живе и неживе природе на 

очигледним примерима 

1СОН.2.1.2. зна основне 

разлике између биљака, 

животиња и људи 

1СОН.2.1.3. примењује 

вишеструке критеријуме 

класификације живих бића 

1СОН.2.1.4. зна улогу 

основних делова живих бића 

1СОН.2.1.5. разуме повезаност 

услова живота и живих бића у 

станишту 

1СОН.2.1.6. разуме међусобну 

зависност живих бића у 

животној заједници 

Напредни ниво 

 Жива и нежива природа 

1СОН.3.1.1. разуме повезаност 

живе и неживе природе на 

мање очигледним примерима 

1СОН.3.1.2. разуме 

функционалну повезаност 

- дијалошка 
- илустративна 
-демонстрати 
вна 
- кооперативна 

ученик: 
- посматрање 
- описивање 
- процењивање 
- упоређивање 
- експериментисање 

- истраживање 
- сакупљање 
- илустовање 
- стварање 
наставник: 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 

-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на 

повезивање и 
примену знања 
-постављање 
занимљивих питања 
 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 
-усмено 

проверавање 
- практичне 
активности 
-критеријумски 
тестови  

-српски језик 
-математика 
-музичка култура 
-физичко васпитање 
-слободне активности 
 

 
 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 



различитих делова тела живих 

бића 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

III 

КРЕТАЊЕ  У 

ПРОСТОРУ И 

ВРЕМЕНУ 

 

5 

 

 

7 

 

Основни ниво 

 Кретање и орјентација у 

простору 
1СОН.1.4.1. уме да препозна 

кретање тела у различитим 

појавама 

1СОН.1.4.2. зна помоћу чега 

се људи орјентишу у 

простору: лева и десна страна, 

стране света, адреса, 

карактеристични објекти 

1СОН.1.4.3. уме да одреди 

стране света помоћу Сунца 

1СОН.1.4.4. зна јединице за 

мерење времена: дан, недеља, 

месец, година 

1СОН.1.4.5. уме да прочита 

тражене информације са 

часовника  

Средњи ниво 

 Кретање и орјентација у 

простору 

1СОН.2.4.1. зна да кретање 

тла зависи од силе која на 

њега делује, врсте подлоге и 

облика тела 

Кретање и орјентација у 

простору 
1СОН.3.4.1. уме да примењује 

знања о странама света 

- дијалошка 
- илустративна 
- демонстрати 
вна 
- кооперативна 

ученик: 
- посматрање 
- описивање 

- процењивање 
- упоређивање 
- експериментисање 
- истраживање 
- сакупљање 
- илустовање 
- стварање 
 

наставник: 
усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 

-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знања 
-постављање 
занимљивих питања 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-контролне вежбе 

-петоминутне 
вежбе 
-усмено 
проверавање 
- практичне 
активности 
-критеријумски 
тестови  

-српски језик 
-математика 
-музичка култура 

-физичко васпитање 
-слободне активности 

септембар 
октобар 
новембар 

децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 10 

Основни ниво 

 Екологија 

1СОН.1.2.1. препознаје и 

именује природне ресурсе 

1СОН.1.2.2. зна употрбну 

вредност природних ресурса 

1СОН.1.2.3. разликује 

повољно и неповољно 

деловање човека по очување 

природе 

 Материјали 

1СОН.1.3.1. зна основна 

својства воде, ваздуха и 

- партиципативне 

- решавање 
проблем  

  ситуација 
- дијалошка 
- демонстративна 
- интерактивна 
- кооперативна 
- амбијентална 

ученик: 

посматрање 
- процењивање 
- играње 
- експериментисање 
-уочавање 
- закључивање 
 
наставник: 

-усмерава 

-наводи 

-школски задаци 

-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 
-усмено 
проверавање 
- практичне 
активности 
-критеријумски 

тестови  

-српски језик 

-математика 
-музичка култура 
-физичко васпитање 
-слободне активности 
-народна традиција 

септембар 

октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 



 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

ЉУДСКА 

ДЕЛАТНОСТ 

земљишта 

1СОН.1.3.2. зна да су вода у 

природи, ваздух и земљиште 

састављени од више 

материјала 

1СОН.1.3.3. зна да својства 

материјала одређују њихову 

употрбу и препознаје примере 

у свом окружењу 

Средњи ниво 

Екологија 

1СОН.2.2.1. разликује 

обновљиве и необновљиве 

природне ресурсе 

1СОН.2.2.4. зна шта је 

добробит животиња и 

поступке којима се она штити 

 Материјали 

1СОН.2.3.1. зна сложенија 

својства воде и ваздуха: 

агрегатно стање и кретање 

1СОН.2.3.2. зна да су 

различита својства воде, 

ваздуха и земљишта 

последица њиховог 

различитог састава 

Напредни ниво 

Материјали 

1СОН.3.3.1.  разуме како 

загревање и хлађење воде и 

ваздуха утичу на појаве у 

природи 

1СОН:3.3.2. примењује знање 

о променама материјала за 

објашњење појава у свом 

окружењу 

 

-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 

-мотивише 
-координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знаља 
-постављање 
занимљивих питања 

 
 
 

 
 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Ликовна култура 

              РАЗРЕД: Други 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Циљ васпитно образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у 

складу са    демократским опредељењем друштва и карактера овог наставног предмета. 

 

          Оперативни задаци: 

 
-ликовно-визуелни рад као израз индивидуалног осећања, доживљаја и стваралачке имагинације 

-опажање, објашњавање и реконструкција појава и ситуација 

-оплемењивање животног и радног простора, контраст облика, карактер облика, коришћење материјала за рад, дејство светлости на карактер облика 

-навика лепог писања (ћириличка и латиничка палиографија) 

 

Р
ед

.б
р

. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 
број 

часова 
по теми  

Начин остваривања 
програма 

(методе и технике 
рада) 

Активности у образовно-
васпитном процесу(ученика и 

наставника) 

 
Процена остварености 

циљева  

 
 

Корелација 

 
 

Временска 
динамика 

О 
 
 

У 
 
 
 

 

 

 

I 

 

 

КРЕТАЊЕ 

ОБЛИКА У 

ПРОСТОРУ  

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

- демонстративна 
- дијалошка 

   -кооперативна   

ученик: 
- цртање 
- прављење 

- процењивање 
наставник: 
-анализира усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-дискутује 

-примена материјала и 
техника 
-анализа свог рада 

-анализа радова других 
ученика 
-коришћење других извора 
знања 
-збирка радова 
(портфолио 

-математика 
-музичка култура 
-свет око нас 

-слободне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 

децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 



-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

ДЕЈСТВО 

СВЕТЛОСТИ НА 

КАРАКТЕР 

ОБЛИКА  

 

 

 

 

 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дијалошка 
- хеуристичка 

- демонстративна 
- кооперативна 

ученик: 
- посматрање 

- уочавање 
- закључивање 
- цртање 
- бојење 
наставник: 
 -усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 

-сугерише 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 
 
 

 

-примена материјала и 
техника 

-анализа свог рада 
-анализа радова других 
ученика 
-коришћење других извора 
знања 
-збирка радова 
(портфолио 

-српски језик 
-математика 

-музичка култура 
-свет око нас 
-слободне 
активности 

септембар 
октобар 

новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 



 
 

III 
АМБИЈЕНТ- 

СЦЕНСКИ 

ПРОСТОР 
 

 

4 

 

 

2 

 

- дијалошка 
- демонстративна 
- кооперативна 
- хеуристичка 
- илустративна 

ученик: 
- посматрање 
- уочавање 
- прављење 
- процењивање 
наставник: 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 

-координира 
-развија кооперативност 

-примена материјала и 
техника 
-анализа свог рада 
-анализа радова других 
ученика 
-коришћење других извора 

знања 
-збирка радова 
(портфолио 

-српски језик 
-математика 
-музичка култура 
-свет око нас 
-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 

 

IV 

 
ЛЕПО ПИСАЊЕ СА 

КАЛИГРАФИЈОМ 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- дијалошка 

- демонстративна 
- кооперативна 

 

ученик: 
- писање 
- упоређивање 
- процењивање 
наставник: 
- усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 

-сугерише 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 
 

-примена материјала и 
техника 

-анализа свог рада 
-анализа радова других 
ученика 
-коришћење других извора 
знања 
-збирка радова 
(портфолио) 
 

 

-српски језик 
-математика 
-музичка култура 
-свет око нас 
-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 

мај 
јун 

 

 

V 

 

 

КОНТРАСТ 

8 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

- дијалошка 
- демонстративна 
- кооперативна 

ученик: 
- уочавање 
- прављење 
- креирање 

- анализирање 
- процењивање 
наставник: 

-примена материјала и 
техника 
-анализа свог рада 
-анализа радова других 

ученика 
-коришћење других извора 
знања 

-српски језик 
-музичка култура 
-свет око нас 
-ваннаставне 

активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 

јануар 
фебруар 
март 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-дискутује 

-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 
 

-збирка радова 
(портфолио) 
 
 
 
 

 
 
 

 

април 
мај 
јун 

 

 

VI 

 

ИНДИВИДУА 

ЛНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

РАЗЛИЧИТИХ 

МАТЕРИЈАЛА ЗА 

РАД 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-дијалошка 
-кооперативна 
-херуистичка 

ученик: 
 - опажање 

- тумачење 
- креирање 
- цртање 
- анализирање 
наставник: 
усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 

-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 
 

-примена материјала и 
техника 
-анализа свог рада 
-анализа радова других 

ученика 
-коришћење других извора 
знања 
-збирка радова 
(портфолио) 
 

српски језик 
-математика 
-музичка култура 
-свет око нас 

-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 

јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

 

 

VII 

 

 

РАЗНЕ ВРСТЕ 

ЗНАКОВА И 

СИМБОЛА 

 

4 2 

 

- дијалошка 

- демонстративна 
- кооперативна 

ученик: 
-посматрање 
- уочавање 
- цртање 
- прављење 
- процењивање 
- креирање 
наставник: 

усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 

-примена материјала и 
техника 
-анализа свог рада 
-анализа радова других 
ученика 
-коришћење других извора 
знања 
-збирка радова 

(портфолио) 
 
 

-српски језик 
-музичка култура 
-свет око нас 
-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 

мај 
јун 



-сугерише 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 

-развија кооперативност 
 

 
 
 

VIII ЈЕНОБОЈНА 

КОМПОЗИЦИЈА 

УПОТРЕБНИХ 

ПРЕДМЕТА) 
 

4 2 - дијалошка 
- демонстративна 
- кооперативна 
- хеуристичка 

ученик: 
прикупљање 
- прављење 
- бојење 
- сликање 
- процењивање 
наставник: 

усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 

-развија кооперативност 

-примена материјала и 
техника 
-анализа свог рада 
-анализа радова других 
ученика 
-коришћење других извора 
знања 

-збирка радова 
(портфолио 

-математика 
-музичка култура 
-свет око нас 
-слободне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 

април 
мај 
јун 

IX ЗАМИШЉАЊА 

 

4 2 

- дијалошка 
- кооперативна 
- хеуристичка 

ученик: 
- размишљање 
- разговарање 
- цртање 
- цртање 
- сликање 

- креирање 
- процењивање 
наставник: 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 

-дискутује 

-примена материјала и 
техника 
-анализа свог рада 
-анализа радова других 
ученика 
-коришћење других извора 

знања 
-збирка радова 
(портфолио 

-српски језик 
-математика 
-музичка култура 
-свет око нас 
-слободне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 



-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 

 

 

 

 

X 

ПРЕОБЛИКОВА

ЊЕ 

МАТЕРИЈАЛА 

ИЛИ ПРЕДМЕТА 

ЊИХОВИМ 

СПАЈАЊЕМ 

  

- дијалошка 

- кооперативна 

- хеуристичка 

ученик: 
- спајање 
- везивање 

- прављење 
- преобликовање 
- трагање 
- процењивање 
наставник: 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 

-сугерише 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 

-примена материјала и 
техника 
-анализа свог рада 

-анализа радова других 
ученика 
-коришћење других извора 
знања 
-збирка радова 
(портфолио 

-српски језик 
-математика 
-музичка култура 

-свет око нас 
-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 

децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Музичка култура 

              РАЗРЕД: Други 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 
Развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;развијање осетљивости за музичке 

вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога и других народа. 

 

Оперативни задаци: 

 
-певање песама по слуху 

-слушање вредних дела уметничке и народне музике 

-свирање на дечјим музичким инструментима 

-извођење дечје, народне и уметничке музичке игре. 

Р
ед

.б
р

. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 

број 

часова 

по 
теми  

Начин остваривања 

програма 

(методе и технике рада) 

Активности у образовно-

васпитном процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

остварености 
обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 
динамика  

 

 

 

 

I 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 Певање 

 Свирање 

 

 

29 

- аудитивна 
- дијалошка 
- кооперативна 

- демонстративна 

ученик: 
- слушање 
- певање 

- илустровање 
- закључивање 
наставник: 
усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-дискутује 

-певање песама 
-извођење песама на 
мелодијским 
инструментима 
-ритмичке вежба 

-осмишљавање 
покрета уз музику 
-изражавање о 
одслушаној 
композицији 

 

-српски језик 

-свет око нас 
-физичко 
васпитање 
-народна 

традиција 
-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 

децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

 



-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 

 

 

 

 

 

 

II 
СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 
4 

-- дијалошка 
- кооперативна 
- демонстративна 

- аудитивна 
- истраживачка 
 

ученик: 
- слушање 
- изражавање 

- закључивање 
- истраживање 
- уочавање  
наставник: 
усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 

-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 

певање песама 
-извођење песама на 
мелодијским 

инструментима 
-ритмичке вежба 
-осмишљавање 
покрета уз музику 
-изражавање о 
одслушаној 
композицији 
 

-српски језик 

-свет око нас 
-физичко 
васпитање 
-народна 

традиција 
-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 

децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

 
 

 

 

 

III 

 

 

 

СТВАРАЊЕ 

МУЗИКЕ 

3 

- кооперативна 
- истраживачка 
- дијалошка 
- демонстративна 

 

ученик: 
- изражавање 
- истраживање 
- креирање 

наставник: 
усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 

-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 

певање песама 
-извођење песама на 
мелодијским 
инструментима 

-ритмичке вежба 
-осмишљавање 
покрета уз музику 
-изражавање о 
одслушаној 
композицији 
 

-српски језик 

-свет око нас 
-физичко 
васпитање 
-народна 

традиција 
-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 

јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

 
 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Физичко васпитње 

              РАЗРЕД: Други 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 108 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 3 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Циљ наставе физичког васпитања је задовољење потреба ученика за кретањем, повећање адаптивне и стваралачке способности у 

савременим  условима живота и рада, развијање здравствене културе неопходне за очување здравља и стварање трајне навике да се 

физичко вежбање угради у свакодневни живот и културу живљења. 

 

           Оперативни задаци: 

 
-подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела 

-стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине 

-задовољење основних дечјих потреба за кретањем и игром 

-стицање моторичким умења у свим природним облицима кретања у различитим условима 

-стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колекстиван живот и рад. 

 

 

 

Р
ед

.б
р
. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 
број 

часова по 
теми  

Начин остваривања 
програма 

(методе и технике 
рада) 

Активности у образовно-
васпитном процесу(ученика и 

наставника) 

 
Процена остварености 

циљева  

 
 

Корелација 

 
 

Временска 
динамика 

О 
 

 

У 
 

 
 

 

 
 

 

I 
 

 

 

 

 ХОДАЊЕ И 

ТРЧАЊЕ 
 

 

5 

 

1 

-разговор 
-демонстрација 
-практична актив. 

ученик: 
- дискусија 
- ходање 
- трчање 
- вежбање 
- порежење 

- анализирање 

 
-бележење активности, 
-праћење 
-слушање 
-процењивање 

- активност на часу  
-мерење физичких 

 
-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 



 

 

 

 
 

 

 - објашњавање 
- такмичење 
наставник: 

 
-усмерава 
-наводи 

-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 
 

способности 
 

април 
мај 
јун 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

  

 

СКАКАЊЕ И 

ПРЕСКАКАЊЕ 
 

 

 

 

9 

 

 

10 

-м. објашњавања 
-демонстрација 
-практична актив. 

ученик: 

- дискусија 
- ходање 
- трчање 
- вежбање 
- порежење 
- анализирање 
- објашњавање 
- такмичење 
наставник: 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 

-развија кооперативност 
                    

 
-бележење активности 
-праћење 
-слушање 
-процењивање 
- активност на часу  

-мерење физичких 
способности 
 

 

-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 

септембар 

октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

 
 

 
III 

  

 

 

БАЦАЊЕ И 

ХВАТАЊЕ 
 

 

8 

 

6 

-разговор 
-демонстрација 
-практична актив. 

ученик: 
самосталан и инте- 
  рактиван рад ( паро- 
  ви,тројке,групе,тим) 
- вежбање 

наставник: 
-усмерава 

 
-бележење активности, 
-праћење 
-слушање 

-процењивање 
- активност на часу  
-мерење физичких 

 
-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 



 
 
 

 

 

-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 

-координира 
-развија кооперативност 
 

способности 
 

април 
мај 
јун 

 

 

 

 

 

IV 

  

 

 

ВЕЖБЕ 

( СКАКАЊА И 

ПРЕСКАКАЊА) 

УПОРОМ 

РУКАМА 

 
 

 

 

 

 

6 

 

 

4 

 -м. објашњавања 

-демонстрација 
-практична актив. 

ученик: 
- вежбање 
- разговор 
- анализирање 
- поређење 

наставник: 
-усмерава 
-наводи 

-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 

 

 
-бележење активности, 
-праћење 

-слушање 
-процењивање 
- активност на часу  
-мерење физичких 
способности 
 

 
-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 

 

 

 

 

 

V 
 

ВИШЕЊА И 

ПЕЊАЊА 
 

 

2 

 

4 

- разговор 
- демонстрација 
- практична актив. 

ученик: 

- вежбање 
- разговор 
- анализирање 
-поређење 

наставник: 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 

-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 

 

 
-бележење активности, 
-праћење 
-слушање 
-процењивање 
- активност на часу  

-мерење физичких 
способности 
 

 

-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 

септембар 

октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 

јун 



 

 

 

 

 

VI 

  

ВЕЖБЕ СА 

РЕКВИЗИТИМА 
 

 

 

 

4 

 

 

4 

- демонстрација 
- практична актив. 

ученик: 
- вежбање 
- разговор 
- анализирање 
-поређење 

наставник: 
-усмерава 
-наводи 

-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 
 

 
-бележење активности, 
-праћење 

-слушање 
-процењивање 
- активност на часу  
-мерење физичких 
способности 
 

 
-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 

 

 

 

 

VII  

 ВЕЖБЕ НА ТЛУ 
 

 

 

 

2 

 

2 

- м. објашњавања 
- практична актив. 

ученик: 

- вежбање 
- разговор 
- анализирање 
-поређење 

наставник: 
усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 

-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 
 

 
-бележење активности, 
-праћење 
-слушање 
-процењивање 
- активност на часу  

-мерење физичких 
способности 
 

 

-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 

септембар 

октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 

јун 
 
 
 
 
 

IX 

  

РИТМИЧКЕ 

ВЕЖБЕ И 

НАРОДНИ ПЛЕС 
 

 

10 

 

9 

- разговор 
- демонстрација 
- практична актив. 

ученик: 
- вежбање 
- разговор 
- анализирање 
- поређење 

наставник: 
-усмерава 
-наводи 

-ствара ситуацију 

 
-бележење активности, 
-праћење 
-слушање 
-процењивање 
- активност на часу  
-мерење физичких 
способности 
 

 
-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 

јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 



-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 

 

јун 
 
 

 

X 

 

  

МИНИМАЛНИ 

ОБРАЗОВНИ 

ЗАХТЕВИ 

 

4 

 

4 

- разговор 
- демонстрација 
- практична актив. 

ученик: 
- вежбање 
- разговор 
- анализирање 
-поређење 

наставник: 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 

-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 
 

 
-бележење активности, 
-праћење 
-слушање 
-процењивање 

- активност на часу  
-мерење физичких 
способности 
 

 
-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 
-народна традиција 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 

мај 
јун 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:Народна традиција  

              РАЗРЕД: Други 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Оставрити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз непосредно упознавање материјалне и духовне 

традицијске културе свог народа у ужем и ширем окружењу.  

 

Оперативни задаци: 
– усвајање знања о биљкама, хлебовима и празницима 

– упознавање лековитих и зачинских биљака. 

--упознавање разлика између отвореног и затвореног простора(ливада-кућа) 

– упознавање разлика између настањивог и нена стањивог простора. 

– упознавање различитих облика становања (пе   ћина, кућа, село, варош, град) 

– елементарно познавање структуре традиционалне куће . 
 

Р
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.б
р
. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 

број 

часова 

по 

теми  

Начин остваривања 

програма 

(методе и технике рада) 

Активности у образовно-

васпитном процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика  

 

 



 

 

 

I 

 

 

 

БИЉКЕ 
 6 

монолошка  
дијалошка  
демонстративна  
истраживачка  
илустративна  
стваралачка 

слуша   
разговара  
истражује  
сазнаје  
скупља 
наставник: 

усмерава, наводи, 
ствара ситуацију, сугерише,подстиче, 
дискутује,анализира, 
мотивише,координира 

изложбе 
приредбе 
цртежи 
драматизација 
 

-српски језик 

-свет око нас 
-физичко 
васпитање 
-ликовна култура 
-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 

 

 

 

II 

 

 

 

            КУЋЕ 
30 

монолошка  
дијалошка  
демностративна  
метод игре  
стваралачка 
 

слуша   
разговара  
истражује  
сазнаје  
скупља 
наставник: 
усмерава, наводи, 
ствара ситуацију, сугерише,подстиче, 
дискутује,анализира, 

мотивише,координира 

изложбе 
приредбе 
цртежи 
драматизација 
 

-српски језик 

-свет око нас 

-физичко 
васпитање 
-ликовна култура 
-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 

јун 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Верска настава 

              РАЗРЕД: Други  

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: Циљ наставе верске наставе у другом разреду је да се ученици упознају са свим аспектима 

Литургије, њеном структуром, службама и формом, као и темељним теолошким садржајима Литургије. 

 

Оперативни задаци:  

- Уоче да Литургија није обичан догађај; 

- Уоче да се на Литургији пројављује бог као заједница личности: Оца, Сина – Христа, и Духа Светог; 

- Упознају структуру Литургије; 

- Уоче да је Исус Христос, иако физички одутан, присутан на Литургији као плод наше љубави према њему. 

 

Р
ед

.б
р

. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 

број часова 

по теми  
Начин 

остваривања 

програма 

(методе и технике 
рада) 

Активности у 

образовно-васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика 

О 

 

 

У 

 

 
 

С 

1. ПРВИ СУСРЕТ 1   

Методе рада: 

монолошко-

дијалошка,рад на 

тексту, 

демонстративна; 

 

 

Облици рада: 

Наставник 
прича,показује,објаш

њава,поставља 

итања, нимира, 

социра, одстиче 

критичко мишљење, 

смерава на 

повезивање са 

 

 Септембар  

2. 
Литургија - откривање људима Бога који је 

заједница личности 
15 5  

 

Септембар – 

фебруар 



3. Постојање природе је израз љубави Бога и човека 6 5  

фронтални, 

групни, 

рад у паровима; 

 
 

Наставна 

средства: 
текстуална, 

визуелна,аудио-

визуелна. 

претходним 

догађајима из 

прошлости, 

упоређује; 
 

Ученик 
слуша,посматра,разм

ишља, пише, тражи 

на карти, анализира 

слике, еме или скице, 

оставља питања, 

дајеодговоре, 

истражује, износи 

ставове, закључке и 

мишљења 

 

Фебруар - мај  

4. 

Бог је створио свет да са њим има вечну заједницу 

љубави преко човека и да у тој заједници човек 

буде вечно и непоновљиво биће - Син Божији 

1 3  

 

Мај - јун  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Допунска настава   

    Предмет:  МАТЕМАТИКА        

Разред: Други 

      Годишњи фонд часова:  18 

Циљеви  и  задаци:  

-да ученици савладају обављање све четири рачунске операције до 100, да успешно рачунају вредност бројевног израза, решавају 

једноставне једначине, као и текстуалне задатке 

-да савладају правилно цртање праве и дужи као и разних кривих и изломљених линија, да самостално уочавају и цртају правоугаоник и 

квадрат на квадратној мрежи 

-да упознају мерење дужине, као и јединице за мерење времена.   

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА 
 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

н
ас

та
вн

е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
ва

 

п
о
 т

ем
и

 

1. Природни бројеви до 100 12 
2. Геометријска тела и фигуре 4 
3. Мерење и мере 2 

                                                                                                                                     УКУПНО 18 

 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  

овладавању предвиђеним програмским садржајима. 



Допунска настава   

      Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК         

Разред: Други 

      Годишњи фонд часова:  18 

Циљеви  и  задаци: 
-уме да пренесе садржај текста, прича доживљаје из искуства, правилно интонира реченицу, уме да напише поруку, писмо, разгледницу, 

казује напамет научени текст 

-увежбавање и усавршавање технике читања наглас и у себи, са разумевањем прочитаног, 

читање дијалошког текста по улогама, уочавање различитих значења речи у тексту и тумачење њихове изражајне функције 

-уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије и разумевање главних реченичних делова (субјекат и предикат), уочавање и 

препознавање именица, глагола и придева. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Р
ед

н
и

 

б
р
о
ј 

н
ас

та
вн

е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 

те
м

и
 

1. Језичка култура 6 

2. Књижевност  4 

3. Језик – граматика и правопис 8 

                                                                                                                                     УКУПНО 18 
 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  

овладавању предвиђеним програмским садржајима. 



ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 

школска 2014/2015. год.             Годишњи фонд часова:  36 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред,бр 

наст. 

теме 
Назив наставне теме 

 

 

 

 
        
 

 

 

Број часова за 

сваку тему 

 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

АКТИВНОСТИ У СЛОБОДНОМ ВРЕМЕНУ 
 
Слушање музике, певање и играње 

 

Читање дечје штампе, рецитовање, драматизација 

 

Такмичарске игре 

 

Креативне радионице 

 

Израда паноа  

 

Припрема и извођење школских приредби 

 

 
 
 
          
 
          
 
          
 
        

 

             5 

 

           11 

 

            2 

 

            5 

 

            6 

            7 

 Укупно:             36 

 .........................................вежбе 

(лабораторијске, радионичке и др.) 

Број вежби Број 

часова 

  



 
 
 
 
 
 
  
 
 

ОШ „Карађпрђе“, Раша 
 
 

ШКПЛСКИ ПРПГРАМ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД  

ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА 

ШКПЛСКЕ 2014./2015. ГПДИНЕ 

 

 

 

 

2014./15. – 2018./19. 
[34210 Рача, Карађорђева 102] 

[ тел-факс: 034 / 751-251, 751-468, e-mail:oskarraca@gmail.com] 



РАЗРЕД: Трећи 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик 

              РАЗРЕД: Трећи  

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 180 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 5 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и 

писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга 

уметничка остварења из српске и светске баштине.  

                  Оперативни задаци: 

 
-овладавање техником читања и писања на оба писма 

-савладавање просте реченице (појам, главни делови) 

-стицање основних појмова о именицама, придевима и глаголима 

-обнављање и вежбе у правописним правилима и правилно изговарање гласова 

-поступно увођење у тумачење основне предметности књижевног дела (осећања, догађаји,радње, ликови, поруке, језичко – стилске карактеристике) 

-овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма (препричавање, причање, описивање, извештавање) 

-постепено упознавање методологије израде писменог састава. 

 

Р
ед
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. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 

број 
часова 

по теми  

Образовни стандарди 

Начин 
остваривања 

програма 
(методе и 

технике рада) 

Активности у 
образовно-
васпитном 

процесу(ученика и 
наставника) 

 
Процена 

остварености 
обр.стандарда 

 
 

Корелација 

 
 

Временска 
динамика 

О 
 
 

У 
 
 
 



 

I 

 

 

ЈЕЗИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

ОСНОВНИ НИВО 

 Граматика и лексикологија 
1СЈ.1.4.1. препознаје врсте 
речи ( именице, заменице, 
придеве, бројеве и глаголе) 
1СЈ.1.4.2. препознаје 

граматичке категорије 
променљивих речи (род и број 
заједничких именица) и 
глаголско време (презент, 
перфекат и футур) 
1СЈ.1.4.3.  препознаје врсте 
реченица по комуникативној 
функцији 

(обавештајне,упитне,узвичне,з
аповедне) и по 
потврдности/одричности 
(потврдне и одричне) 
1СЈ.1.1.4.  препознаје 
антонимију 
1СЈ.1.1.5. познаје значења 
речи и фразеологизама који се 

употребљавају у свакодневној 
комуникацији ( у кући, школи, 
и сл.) 

Писано изражавање ( 

правопис) 
1СЈ.1.3.1. пише писаним 
словима ћирилице 
1СЈ.1.3.2. уме да се потпише 
1СЈ.1.3.3. почиње реченицу 

великим словом, завршава је 
одговарајућим 
интерпункцијским знаком 
1СЈ.1.3.4. употрбљава велико 
слово приликом писања 
личних имена, назива места 
(једночланих), назива школе 
1СЈ.1.3.5. пише кратким 

потпуним реченицама 
једноставне структуре 

СРЕДЊИ НИВО 

- дијалошка 

- текстуална 
- 
демонстративна 
- кооперативна  
- игра 
- интерактивна 

- ученик: 
-активно слушање 

- састављање 
речени 
  ца 
- именује и чита 
сло- 
  ва латинице 
- писање по 
диктату 

наставник: 
- усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља 
проблем 
-подстицање 

-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знања 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-усмена провера 
-писмена провера 
-контролне вежбе 
-петоминутне вежбе 

-игровне активности 
 -групни рад 
-иницајални тест 
-критеријумски 
тестови 
 

-природа и друштво 
-музичка култура 
-физичко васпитање 
-слободне 
активности 
 

 
 

 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 



Граматика и лексикологија 
1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи 
( именице, заменице, придеве, 
бројеве и глаголе) 
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте 
речи (властите и заједничке 

именице; описне, присвојне 
придеве и градивне придеве; 
личне заменице; основне и 
редне бројеве) 
1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род 
и број личних заменица у 
номинативу 
1СЈ.2.4.4. препознаје 

граматичке категорије глагола 
(лице, број и род) и уме да 
пребаци глаголе из једног 
глаголског времена у друго 
1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат 
и глаголски предикат 
1СЈ.2.4.6. одређује врсте 
реченица по комуникативној 

функцији 
(обавештајне,упитне, узвичне, 
заповедне) и по 
потврдности/одричности 
(потврдне и одричне) 
1СЈ.2.4.7. саставља реченице 
различите по комуникативној 
функцији и облику 
1СЈ.2.4.8. препознаје 

синонимију 
1СЈ.2.4.9. познаје значења 
речи и фразеологизама који се 
јављају у школским 
текстовима (у уџбеницима, 
књигама из лектире и сл.) и 
правилно их употрбљава 

Писано изражавање  

( правопис) 
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба 
писма ( ћирилицу и латиницу) 



1СЈ.2.3.2. употрбљава велико 
слово приликом писања имена 
држава и места и њихових 
становника; користи 
наводнике при навођењу 
туђих речи; правилно пише 

присвојне придеве (-ов/ -ев/ -
ин, -ски/-чки/-шки); правилно 
пише гласове ћ, ч, ђ, џ; 
правилно пише сугласник Ј у 
интервокалској позицији; 
правилно пише речцу ли и 
речцу не; употрбљава запету 
при набрајању 

1СЈ.2.3.3. пише јасним и 
потпуним реченицама; варира 
језички израз ( ред речи у 
реченици, типове реченица, 
дужину реченице...) 

НАПРЕДНИ НИВО 

  Граматика и лексикологија  
1СЈ.3.4.1. именује врсте и 

подврсте речи (властите и 
заједничке именице; описне, 
присвојне и градивне придеве; 
личне заменице; основне и 
редне бројеве;  глаголе) 
1СЈ.3.4.2. уме да промени 
облик променљивих речи 
према задатом критеријуму: 
заједничких именица према 

броју, а глагола, придева и 
заменица према роду и броју 
1СЈ.3.4.3. препознаје прави 
објекат ( у акузативу) и 
прилошке одредбе за време, 
место и начин 
1СЈ.3.4.4. одређује значења 
непознатих речи и 

фразеологизама на основу 
ситуације и текста/ контекста 
у којем су употрбљени 



1СЈ.3.4.5. употрбљава речи у 
основном и пренесеном/ 
фигуративномначењу 

Писано изражавање  

( правопис) 
1СЈ.3.3.1. пише јасним, 

потпуним, добро обликованим 
реченицама; користи 
разноврсне синтаксичке 
конструкције, укључујући и 
сложене 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
II 

КЊИЖЕВНОСТ 
 

42 

 

 

40 

 

Основни ниво 

 Вештина читања и 

разумевање прочитаног 
1СЈ.1.2.1. влада основном 

техником читања ћириличног 
и латиничног текста 
1СЈ.1.2.2. одговара на 
једноставна питања у вези са 
текстом, проналазећи 
информације експлицитно 
исказане у једној реченици, 
пасусу или у једноставној 
табели (ко, шта, где, када, 

колико и сл. ) 
1СЈ. 1.2.3. препознаје да ли је 
тражена информација, која 
може да буде исказана на 
различите начине ( 
синонимија, парафраза), 
садржана у тексту 
1СЈ. 1.2.4. познаје и користи 

основне делове текста и књиге 
( наслов, пасус, име аутора; 
садржај, речник) 
1СЈ. 1.2.5. одређује основну 
тему текста 
1СЈ. 1.2.6. разуме дословно 
значење текста 
1СЈ. 1.2.7. разликује 

књижевноуметнички од 
информативног текста 

-дијалошка 
- текстуална 
- илустративна 
-учење путем 

открића 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ученик: 
- слушање 
- читање текстова 
- активно      

  учествовање у 
  причању 
- рецитовање 
 -драматизација 
наставник: 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 

-поставља 
проблем 
-подстицање 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-усмена провера 
-писмена провера 

-контролне вежбе 
-петоминутне вежбе 
-игровне активности 
 -групни рад 
-иницајални тест 
-критеријумски 
тестови 
 

-свет око нас 
-слободне 
сктивности 
-музичка култура 

-ликовна култура 

Септембар 
Октобар 
Новембар 
Децембар 

Јануар 
Фебруар 
Март 
Април 
Мај 
Јун 



1СЈ. 1.2.8. процењује садржај 
текста на основу задатог 
критеријума: да ли му се 
допада, да ли му је занимљив; 
да ли постоји сличност између 
ликова и ситуација из текста и 

особа и ситуација које су му 
познате; издваја речи које су 
му непознате 

Књижевност 
1СЈ.2.3.2. Препознаје 
књижевне родове на основу 
формалних одлика поезије, 
прозе и драме 

1СЈ.1.5.2. препознаје 
књижевне врсте (бајку и 
басну) 
1СЈ.1.5.3. одређује главни 
догађај и ликове (који су 
носиоци радње) у 
књижевноуметничком тексту 
1СЈ.1.5.4. одређује време и 

место дешавања радње у 
књижевно уметничком тексту 

Средњи ниво 

 Вештина читања и 

разумевање прочитаног 
1СЈ.2.2.1. чита текст 
природно, поштујући 
интонацију реченице/стиха; 
уме да одреди  на ком месту у 

тексту је пауза, место 
логичког акцента; који део 
текста треба прочитати брже, 
а који спорије 
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне 
закључке у вези са текстом, 
анализирајући и обједињујући 
информације исказане у 

различитим деловима текста 
(у различитим реченицама, 
пасусима, пољима табеле) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



1СЈ.2.2.3. раздваја битне од 
небитних информација; 
одређује след догађаја у 
тексту 
1СЈ.2.2.4. успоставља везу 
између информација 

исказаних у линеарном и 
нелинеарном тексту ( нпр. 
Проналази  део/детаљ који је 
приказан на илустрацији, 
утабели, или дијаграму) 
1СЈ.2.2.5. одређује основни 
смисао текста и његову 
намену 

1СЈ.2.2.6. препознаје 
фигуративно значење у тексту 
1СЈ.2.2.7. изводи једноставне 
закључке на основу текста 
(предвиђа даљи ток радње, 
објашњава расплет, уочава 
међусобну повезаност 
догађаја, на основу поступака 

јунака/актера закључује о 
њиховим особинама, 
осећањима , намерама и сл.) 
1СЈ.2.2.8. износи свој став о 
садржају текста и образлаже 
зашто му се допада/не допада, 
због чега му је 
занимљив/незанимљив; да ли 
се слаже са поступцима 

ликова 
1СЈ.2.2.9. издваја делове 
текста који су му нејасни 
1СЈ.2.2.10. вреднује 
примереност информација 
које прате текст; наводи 
разлоге за избор одређене  
илустрације 

 Књижевност 
1СЈ.2.5.1. разликује лирску од 
епске песме 



1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне 
форме ( кратке народне 
умотворине- пословице, 
загонетке, брзалице) 
1СЈ.2.5.3. препознаје риму, 
стих и строфу у лирској песми 

1СЈ.2.5.4. одређује 
карактеристичне особине, 
осећања, изглед и поступке 
ликова; и односе међу 
ликовима у 
књижевноуметничком тексту 
1СЈ.2.5.5. уочава везе међу 
догађајима ( нпр. Одређује 

редослед догађаја у 
књижевноуметничком тексту) 
1СЈ.2.5.6. разликује 
приповедање од описивања и 
дијалога 
1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну 
употрбу језика у 
књижевноуметничком тексту 

Напредни ниво 

 Вештина читања и 

разумевање прочитаног 
1СЈ.3.2.1. изводи сложеније 
закључке на основу текста, 
обједињујући информације из 
различитих делова дужег 
текста 
1СЈ.3.2.2. повезује и 

обједињује информације 
исказане различитим 
симболичким системима (нпр. 
Текст, табела, графички 
приказ) 
1СЈ.3.2.3. разликује различита 
гледишта заступљена у 
информативном тексту (нпр. 

Мишљење аутора текста vs. 
Мишљења учесника у 
догађају) 



1СЈ.3.2.4. изводи сложеније 
закључке на основу текста и 
издваја делове текста који их 
поткрепљују; резимира 
наративни текст 
1СЈ.3.2.5. представља текст у 

одговарајућој нелинеарној 
форми (уноси податке из 
текста у дату табелу или 
дијаграм) 
1СЈ.3.2.6. процењује сврху 
информативног текста у 
односу на предвиђену намену 
(нпр. Који од два текста боље 

описује дату слику, да ли је 
упутство за познату игру 
потпуно и сл.) 
1СЈ.3.2.7. објашњава и 
вреднује догађаје и поступке 
ликова у тексту (нпр. 
Објашњава зашто је лик 
поступио на одређен начин, 

или вреднује крај приче у 
односу на своја предвиђања 
током читања текста, или 
износи свој став о догађајима 
из текста) 

 Књижевност 
1СЈ. 3.5.1. тумачи особине, 
понашање и поступке ликова 
позивајући се на текст 

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-
последичне везе међу 
догађајима у тексту 
1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у 
књижевноуметничком тексту, 
аргументује их позивајући се 
на текст 
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ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

11 41 

Говорна култура 
1.СЈ.0.1.1. познаје основна 
начела вођења разговора: уме 
да започне разговор, учествује 
у њему и оконча га; пажљиво 
слуша своје саговорнике 

1СЈ.0.1.2. користи форме 
учтивог обраћања 
1СЈ.0.1.3. казује текст 
природно, поштујући 
интонацију реченице/стиха, 
без тзв. «певушења» или 
«скандирања» 
1СЈ.0.1.4. уме да преприча 

изабрани наративни или краћи 
информативни текст на 
основу претходне израде 
плана текста и издвајања 
значајних делова или 
занимљивих детаља 
1СЈ.0.1.5. уме самостално 
(својим речима) да описује и 

да прича на задату тему: држи 
се теме, јасно структурира 
казивање (уводни, средишњи 
и завршни део казивања), 
1СЈ.0.1.6. уме на занимљив 
начин да почне и заврши своје 
причање 
1СЈ.0.1.7. уме у кратким 
цртама да образложи неку 

своју идеју 
1СЈ.0.1.8. уме да одбрани 
своју тврдњу или став 

Основни ниво 

Писано изражавање 
1СЈ.1.3.1.) пише писаним 
словима ћирилице 
1СЈ.1.3.2. уме да се потпише 

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу 
великим словом, завршава је 
одговарајућим 
интерпункцијским знаком 

- м. 
посматрања 

- дијалошка 
- игровне 

активности 
- демонстрати

вна 
- текст метода 
- м. писаних 

радова 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ученик: 
-слушање 
- посматрање 
- упоређивање и 
манипулисање 
сликама 

-активно учествује 
у  
 причању 
- посматра слике и  
склапа причу 
- описује на 
основу онога што 
је видео,осетио, 

доживео 
- пише састав 
наставник: 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља 

проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знаља 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-усмена провера 
-писмена провера 
-контролне вежбе 
-петоминутне вежбе 

-игровне активности 
 -групни рад 
-иницајални тест 
-критеријумски 
тестови 
 

-природа и друштво 
-слободне 
сктивности 
-музичка култура 
-ликовна култура 
 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
Фебруар 

март 
април 
мај 
јун 



1СЈ.1.3.4. уптребљава велико 
слово приликом писања 
личних имена, назива места 
(једночланих), назив школе 
1СЈ.1.3.5. пише кратким 
потпуним реченицама 

једноставне структуре 
1СЈ.1.3.6. издваја наслов, 
углавном се држи теме 
1СЈ.1.3.7. препричава кратак 
једносттаван текст ( до 400 
речи) 
1СЈ.1.3.8. користи скроман 
фонд речи ( у односу на 

узраст); правилноих 
употребљава 
1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку 
( о томе куда иде, зашто 
касни, и сл. ) 
1СЈ.1.3.10. пише честитку ( за 
Нову годину, рођендан), 
позивницу ( за рођенданску 

прославу, забаву), 
разгледницу ( са летовања, 
зимовања, екскурзије) 

Средњи ниво 

 Писано изражавање ( 

правопис) 
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба 
писма ( ћирилицу и латиницу) 
1СЈ.2.3.2. употрбљава велико 

слово приликом писања имена 
држава и места и њихових 
становника; користи 
наводнике при навођењу 
туђих речи; правилно пише 
присвојне придеве (-ов/ -ев/ -
ин, -ски/-чки/-шки); правилно 
пише гласове ћ, ч, ђ, џ; 

правилно пише сугласник Ј у 
интервокалској позицији; 
правилно пише речцу ли и 
речцу не; употрбљава запету 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



при набрајању 
1СЈ.2.3.3. пише јасним и 
потпуним реченицама; варира 
језички израз ( ред речи у 
реченици, типове реченица, 
дужину реченице...) 

1СЈ.2.3.4. држи се теме; 
излагање организује око 
основне идеје текста коју 
поткрепљује одговарајућим 
детаљима 
1СЈ.2.3.5. језички 
изразприлагођава 
комуникативној ситуацији 

(формалној/неформалној) 
1СЈ.2.3.6. саставља кратак 
наративни текст 
1СЈ.2.3.7. саставља кратак 
дескриптивни текст 
1СЈ.2.3.8. користи фонд речи 
примерн узрасту; употребљава 
синониме (нпр, да избегне 

понављање) 
1СЈ.2.3.9. исправља свој текст 
(критички чита написано, 
поправља текст и исправља 
грешке) 
1СЈ.2.3.10. уме да попуни 
једноставан образац са 
основним подацима о себи 
(име, презиме, име родитеља, 

година рођења, адреса, 
телефон; школа,разред, 
одељење) 
1СЈ.2.3.11. пише писмо 
(приватно) и уме да га 
адресира 

Напредни ниво 

Писано изражавање 

1СЈ.3.3.1. пише јасним, 
потпуним, добро обликованим 
реченицама; користи 
разноврсне синтаксичке 



конструкције, укључујући и 
сложене 
1СЈ.3.3.2. јасно структурира 
текст ( уводни,средишњи и 
завршни део текста); добро 
распоређује основну 

информацију и додатне 
информације унутар текста и 
пасуса 
1СЈ.3.3.3. прилагођава 
језичко-стилски израз типу 
текста 
1СЈ.3.3.4. саставља кратак 
експозиторни текст 

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд 
речи ( у односу на узраст) 
1СЈ.3.3.6. издваја пасусе 

  
  

 
 
 
 
 
 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језик 

              РАЗРЕД: Трећи 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

 

Обнављање основних фраза приликом упознавања. Увођење алфабета и бројева до 50. 

Увођење вокабулара везаног за природу и описивање природе уз помоћ израза There is/are. 

Обнављање и проширивање вокабулара везаног за изглед коришћењем have got/has got фразе. Описивање изгледа чланова породице. 

Обнављање и проширивање вокабулара везаног за животиње (кућне љубимце) и делове тела. Коришћење Have got фразе у потврдном, 

одричном и упитном облику. 

Обнављање и проширивање вокабулара везаног за намештај и просторије у кући. Описивање положаја предмета коришћењем одговарајућег 

предлога. 

Проширивање вокабулара везаног за одећу. Описивање сопствене гардеробе. 

Увођење вокабулара везаног за спортове. Описивање способности коришћењем глагола Can. 

Обнављање вокабулара везаног за храну. Изражавање допадања и недопадања уз коришћење простог садашњег времена. 

Увођење назива свакодневних активности и описивање тренутних коришћењем глаголског времена Present Continuous. 

Обнављање вокабулара и традиције везане за празнике Божић и Ускрс. 

 

Оперативни задаци: 

 

 

- Упознавање ученика са енглеским језиком 

- Коришћење енглеског језика за комуникацију на часу и у социјалним ситуацијама 

- Учење вокабулара уз помоћ кога ученици могу да опишу себе, своју породицу, заједницу и државу 

- Коришћење језичких стратегија уз помоћ којих се повећавају комуникацијске способности ученика 

- Развијање четири способности: слушање, конверзација, писање и читање 

- Јасан и разумљив изговор енглеских речи и реченица  

- Коришћење одговарајућег регистра 

 



 
Р

ед
.б

р
. 

Т
ем

е Назив 

наставне 

теме 

 

број часова 

по теми  
Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

(методе и технике 

рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска динамика 
О 

 

 

У 

 

 

 

С 

0 Welcome 

 

1 2 3  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

 

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик, 

Математика 
Септембар 

1 Nature 

 

3 5 8  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 
евалуација 

Свет око нас 
(географија), 

математика 

Септембар/ 

октобар 

2 Me 

 

 

3 6 9  Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 

Писмена и усмена 

евалуација 

Свет око нас 

(географија, 

биологија) 

Октобар/ 

новембар 



рад на тексту постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

3 Pets 

 

 

3 5 8  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 
демонстративна, 

рад на тексту 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Свет око нас 

(биологија) 
Новембар/ 

децембар 

4  

Home 

 

3 5 8  

Монолошко-
дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Свет око нас, 

Ликовна култура 
Децембар/ јануар 

5 Clothes 

 

3 6 9  Монолошко-

дијалошка, 
аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 

Писмена и усмена 

евалуација 

 Фебруар 



питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

6 Sports 

 

3 5 8  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 
рад на тексту 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Физичко васпитање Март  

7 Food 

 

3 5 8  

Монолошко-

дијалошка, 
аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Свет око нас 

(биологија) 
Април/ мај 

8 Things We 

Do 

 

3 6 9  
Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 
демонстративна, 

рад на тексту 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  

Писмена и усмена 

евалуација 

Техничко и 

информатичко 

образовање,  

Мај/ јун 



наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

9 Festivals 0 2 2  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

 Верска настава Децембар/ Април 

  

25 47 72 

 

 

    

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Математика 

              РАЗРЕД: Трећи  

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 180 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 5 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Циљ наставе математике  у  основној школи  је  да  ученици  усвоје  елементарна математичка  знања  која  су потребна  за  схватање 

појава  у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне 

праксе, за успешно  настављање  математичког  образовања  и  за  самообразовање,  као  и  да  допринесе  развијању менталних  

способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

 

                  Оперативни задаци: 
-савладати читање, писање и упоређивање природних бројева до 1000 

-упознати римске цифре (I, V, X, L, C, D, M) 

-успешно обављање све четири рачунске операције до 1000 

-савладати израчунавање вредности бројевног израза са највише три операцијебројевима до1000 

-формирати представу о правој и полуправој 

-оспособити ученике да цртају прав, оштар и туп угао 

-савладати цртање паралелних и нормалних правих, квадрата, правоугаоника, троугла и кружнице 

-стицати представу о подударности фигура 

-одређивати обим правоугаоника,  квадрата и троугла 

-упознати мерење масе тела и запремине течности, као и нове јединице за време ( година, век).  

 

 

 

Р
ед

.б
р
. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 
број 

часова 
по теми  

Образовни стандарди 

Начин 
остваривања 

програма 
(методе и технике 

рада) 

Активности у 
образовно-
васпитном 

процесу(ученика и 
наставника) 

 
Процена 

остварености 
обр.стандарда 

 
 

Корелација 

 
 

Временска 
динамика 

О 
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I 

 

 

 

 

 

 

 

БЛОК БРОЈЕВА 

ДО 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 

Основни ниво 

 Природни бројеви и 

операције са њима 
1МА.1.1.1. зна  да прочита 
и запише дати број, уме да 
упореди бројеве по 

величини и прикаже број на 
датој полуправој 
1МА.1.1.2. рачуна вредност 
бројевног израза са највише 
две операције сабирања и 
одузимања у оквиру прве 
хиљаде 
1МА.1.1.3.  множи и дели 

без остатка ( троцифрене 
бројеве једноцифреним ) у 
оквиру прве хиљаде 
1МА.1.1.4.  уме да на 
основу текста правилно 
постави израз са једном  
рачунском операцијом 
1.МА.1.1.5. уме да решава 

једноставне једначине у 
оквиру прве хиљаде 

 Разломци 
1МА.1.3.1. уме да прочита 
и формално запише 

разломак 
n

1
( n< 10) и 

препозна његов графички 
приказ 

1МА.1.3.2. уме да израчуна 

половину, четвртину и 
десетину неке целине 

Средњи ниво 

 Природни бројеви и 

операције са њима 
1МА.2.1.1. уме да примени 
својства природних бројева 
(паран, непаран, највећи, 

најмањи, предходни, 

-демонстративна 
- интерактивна 
- истраживачка 
- илустративна 
- игра  

ученик: 
-сабирање и 
одузимање до 100 
- множење и дељење 
- примењивање 
стечених знања 

- решавање 
проблема 
- запажање 
-уочавање  
-посматрање 
наставник: 
-усмерава 
-наводи 

-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља  проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 

-наводи на 
повезивање и 
примену знања 
-подстиче на 
логично мишљење 
-развија 
кооперативностсмер
ава 
-наводи 

-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља  проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 

-наводи на 
повезивање и 
примену знања 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 
-усмено 

проверавање 
- практичне 
активности 
-критеријумски 
тестови  

 
-српски језик 
-природа и друштво 
-физичко васпитање 
-слободне активности 
-ликовна култура 

 
 
 
 
 

 
септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 

фебруар 
март 
април 
мај 
јун 



следећи број)  и разуме 
декадни бројевни систем 
1МА.2.1.2.  уме да одреди 
десетицу, стотину и хиљаду 
најближу датом броју 
1МА2.1..3.сабира и 

одузима, рачуна вредност 
израза 
1МА2.1.4.рачуна вредност 
израза с највише две 
операције 
1МА2.1.5.уме да решава 
једначине 

 Разломци 

1МА.2.3.1. уме да препозна 

разломак 
b

a
 ( b≤10, a< b) 

када је графички приказан 
на фигури подељеној на b 
делова 
1МА.2.3..2. уме да израчуна 
n-ти део неке целине и 
обрнуто, упоређује 

разломке облика  
n

1
( n<10) 

Напредни ниво 

 Природни бројеви и 

операције са њима  
1МА.3.1.1. уме да примени 
својства природних бројева 
у решавању проблемских 
задатака 
1МА.3.1.2. зна својства 

операција сабирања и 
одузимања и уме да их 
примени 
1МА.3.1.3. уме да израчуна 
бројевну вредност израза са 
више операција, поштујући 
приоритет 

-подстиче на 
логично мишљење 
-развија 
кооперативност 

 

 



1МА.3.1.4. уме да решава 
сложеније проблемске 
задатке дате у текстуалној 
форми 
1МА.3.1.5. уме да одреди 
решења неједначине са 

једном операцијом 

 Разломци 
1МА.3.3.1. уме да прочита, 
формално запише и 
графички прикаже 

разломак 
b

a
 ( b≤10, a< b) 

1МА.3.3.2. зна да израчуна 

део  
b

a
 ( b≤10, a< b) неке 

целине и користи то у 
задацима 
 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЈСКЕ 

ФИГУРЕ И 

ЊИХОВИ 

МЕЂУСОБНИ 

ОДНОСИ 
 

 
12 20 

Основни ниво 

 Мерење и мере 
1МА.1.4.1. уме да изрази 
одређену суму новца преко 
разкичитих апоена и рачуна 
са новцем у једноставним 

ситуацијама 
1МА.1.4.2. зна коју 
јединицу мере да употреби 
за мерење задате запремине 
течности ( l, dl,ml ) 
1МА. 1.4.3. зна коју 
јединицу мере да употрби 
за мерење задате масе ( g, 
kg,t ) 

1MA. 1.4.4. уме да чита 
једноставније графиконе, 
табеле и дијаграме 

Средњи ниво 

 Мерење и мере 
1МА.2.4.1. уме да изрази 

-демонстративна 
- интерактивна 

- игра 
- илустративна  

ученик: 
-уочавање 
- именовање 
- упоређивање 
- разликовање 
- примена стечених 

знања  
-разликује 
-именује 

-открива 
релације и изражава 
их 
-упоређује 
-уочава 
наставник: 

- дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на 
повезивање и 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 
-усмено 

проверавање 
- практичне 
активности 
-критеријумски 
тестови 

-српски језик 
-природа и друштво 
-слободне активности 
-ликовна култура 

септембар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 

април 
мај 
јун 



одређену суму новца преко 
разкичитих апоена и рачуна 
са новцем у сложенијим 
ситуацијама 
1МА.2.4.2.зна јединице за 
време (секунда, минут, сат, 

дан, месец, година) и уме да 
претвара веће у мање и 
пореди временске 
интервале у једноставним 
ситуацијама 
1МА.2.4.3. претвара 
јединице за мерење 
запремине течности из 

већих у мање 
1МА.2.4.4. претвара 
јединице за мерење масе из 
већих у мање 
1МА.2.4.5. уме да користи 
податке приказане 
графички или табеларно у 
решавању једноставнијих 

задатака и уме графички да 
представи дате податке 

Напредни ниво 

 Мерење и мере 
1МА.3.4.1. зна јединице за 
време (секунда, минут, сат, 
дан, месец, година,век) и  
уме да претвара из једне 
јединице у другу и пореди 

временске интервале у 
сложенијим ситуацијама 
1МА.3.4.2. претвара 
јединице за мерење 
запремине течности 
1МА.3.4.3. претвара 
јединице за мерење масе 

примену знаља 
-подстиче на 
логично мишљење 
-развија 
кооперативност 
усмерава 

-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља  проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 

-координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знања 
-подстиче на 
логично мишљење 
-развија 
кооперативност 

 
 
 

 
 

 
 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 

4 

 

 

6 

 

Основни ниво 

 Геометрија 

1МА.1.2.1. уме да именује 
геометријске објекте у 

-експериментална 
- демонстративна 

- игра 
- интерактивна 

ученик: 
-упоређивање 

- мерење 
- прављење модела 

-школски задаци 
-домаћи задаци 

-контролне вежбе 
-петоминутне 

-српски језик 
-природа и друштво 

-физичко васпитање 
-слободне активности 

септембар 
октобар 

новембар 
децембар 



 
 
 
 

 

 

 

III 

равни (квадрат, 
круг,троугао, правоугаоник, 
тачка, дуж, права, 
полуправа, и угао) и уочава 
међусобне односе два 
геометријска објекта у 

равни (паралелност, 
нормалност, припадност) 
1МА.1.2.2. зна јединице за 
мерење дужине и њихове 
односе 
1МА.1.2.3. користи 
поступак мерења дужине 
објекта, приказаног на 

слици, при чему је дата 
мерна јединица 
1МА.1.2.4. користи 
поступак мерења површине 
објекта, приказаног на 
слици, при чему је дата 
мерна јединица 

Средњи ниво 

Геометрија 
1МА.2.2.1. уочава 
међусобне односе 
геометријских објеката у 
равни 
1МА.2.2.2. претвара 
јединице за мерење дужине 
1МА.2.2.3. зна јединице за 
мерење површине и њихове 

односе 
1МА.2.2.4. уме да израчуна 
обим троугла, квадрата и 
правоугаоника када су 
подаци дати у истим 
мерним јединицама 
1МА.2.2.5. уме да израчуна 
површину квадрата и 

правоуаоника када су 
подаци дати у истим 
мерним јединицама 

- примена стечених 
  знања 
наставник: 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 

-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 

вежбе 
-усмено 
проверавање 
- практичне 
активности 
-критеријумски 

тестови 

-ликовна култура јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 



1МА.2.2.6. препознаје 
мрежу коцке и квадра и уме 
да израчуна њихову 
површину када су подаци 
дати у истим мерним 
јединицама 

Напредни ниво 

 Геометрија 
1МА.3.2.1. претвара 
јединице за мерење 
површине из већих у мање 
1МА.3.2.2. уме да израчуна 
обим троугла, квадрата и 
правоугаоника 

1МА.3.2.3. уме да израчуна 
површину квадрата и 
правоугаоника 
1МА.3.2.4. уме да израчуна 
обим и површину сложених 
фигура у равни када су 
подаци дати у истим 
мерним јединицама 

1МА.3.2.5. уме да израчуна 
запремину коцке и квадра 
када су подаци дати у 
истим мерним јединицама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Природа и друштво 

              РАЗРЕД: Трећи 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Циљ наставног предмета природа и друштво је упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за 

одговоран живот у њему. 

 

                  Оперативни задаци: 

 
- развијање основних појмова из природних и друштвених наука 

- развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу - завичају 

- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења 

- развијање способности и запажања основно својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности 

- развијање основних елемената логичког мишљења 

- стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и развој процеса учења 

- оспособљавање за сналажење у простору и времену 

- разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима и групама 

- кориштење различитих социјалних вештина, знања и умења у непсредном окружењу 

- развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу. 

 

 

Р
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Т
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Назив наставне теме 

 

број 
часова по 

теми  
Образовни стандарди 

Начин 
остваривања 

програма 
(методе и 

технике рада) 

Активности у 
образовно-
васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 
Процена 

остварености 
обр.стандарда 

 
 

Корелација 

 
 

Временска 
динамика 
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У 
 
 
 



 
 
 
 
 

I 

 

 

 

 

 

ПРИРОДА, 

ЧОВЕК, 

ДРУШТВО 
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16 

ОСНОВНИ НИВО 

1ПД.1.1.1.прави разлику 

између природе и 

производа људског рада 
1ПД.1.1.2.зна ко и шта чини 

живу и неживу природу 

1ПД.1.1.3.зна заједничке 

карактеристике живих бића 

1ПД.1.1.4.уме да 

класификује жива бића 

према једном од следеђих 

категорија; 

Исгледу,начину 

исхране,кретања и 

размножавања 

1ПД.1.1.5.препознаје и 
именује делове тела живих 

бића 

1ПД.1.1.6.разликује 

станишта према условима 

живота и живим бићима у 

њима 

СРЕДЊИ НИВО 

1ПД.2.1.1.разуме 

повезаност живе и неживе 

природе на очигледним 

примерима 
1ПД.2.1.2.зна основне 

разлике између 

животиња,биљака и људи 

1ПД.2.1.3.примењује 

вишеструке критеријуме 

класификације живих бића 

1ПД.2.1.4.зна улогу 

основних делова живих 

бића 

1ПД.2.1.5.разуме 

повезаност услова живота  

-дијалошка 
- амбијентална 
-експериме 
нтална 
-партиципа 
тивне 
- решавање 
проблем  

  ситуација 
- 
илустративна 
- 
кооперативна 
- 
интерактивна 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- посматрање 
- описивање 
- сакупљање 
- истраживање 
- процењивање 
- експерименти 

сање 
- закључивање 
- играње 
- бележење 
- прављење 
наставник: 
-усмерава 
-наводи 

-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 

-наводи на 
повезивање и 
примену знања 
-поставља питања 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 
-усмено 

проверавање 
- практичне 
активности 
-критеријумски 
тестови  

-српски језик 
-ликовна култура 
 
 
 
 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 



живих бића у станишту 

1ПД.1.2.6.разуме међусобну 

зависност живих бића у 

животној заједници 
1ПД.2.2.3.зна основне мере 

заштите живе и неживе 

природе као природних 

ресурса 

НАПРЕДНИ НИВО 

1ПД.3.1.1.разуме 

повезаност живе и неживе 

природе на мање 

очигледним примерима 

1ПД.3.1.2.разуме 

функционалну повезаност 

различитих делова тела 
живих бића 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕТАЊЕ У  

ПРОСТОРУ И  

ВРЕМЕНУ 
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ОСНОВНИ НИВО 

1ПД.1.4.1.уме да препозна 

кретање тела у различитим 

појавама 

 1ПД.1.4..2. зна помоћу чега 

се људи орјентишу у 

простору-ЛЕВА И ДЕСНА 

СТРАНА,СТРАНЕ 

СВЕТА,АДРЕСА 
КАРАКТЕРИСТИЧНИ 

ОБЈЕКТИ 

 1ПД.1.4.3..3. уме да одреди 

стране света помоћу сунца 

1ПД.1.4.4.зна јединице ѕа 

мерење времена-дан, 

недеља, месец, година, 

деценија и  век 

1ПД.1.4.5.уме да прочита 

тражене информације са 

часовника и календара 

СРЕДЊИ НИВО 

-дијалошка 

-амбијентална 

-експериме 
нтална 
- партиципа 
тивне 
- решавање 
проблем  
  ситуација 
- 

илустративна 
- 
кооперативна 
- 
интерактивна  

ученик: 
- посматра 
-описује 

-процењује 
-експериментише 
-истражује 
-ствара 
-игра се 
-бележи 
-групише 
наставник: 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 

-мотивише 
-координира 
-наводи на 
повезивање и 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-контролне вежбе 

-петоминутне 
вежбе 
-усмено 
проверавање 
- практичне 
активности 
-критеријумски 
тестови  

-српски језик 
-математика 
-ликовна култура 

 
 
 
 

септембар 
октобар 
новембар 

децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 



1ПД.2.4.1.зна да кретање 

тела зависи од силе која на 

њега делује,врсте подлоге и 

облика кретања 
1ПД.2.4.2.зна да се светлост 

креће праволинијски 

1ПД.2.4.23.уме да пронађе 

тражене улице и објекте на 

плану насеља 

1ПД.2.4.4.уме да пронађе 

основне информације на 

географској карти Србије-

највећа и најважнија 

насеља,облике рељефа и 

површинских вода 

1пПД.2.4.5.уме да пронађе и 
упише тражене 

информације на ленти 

времена 

НАПРЕДНИ НИВО 

1ПД.3.4.1.уме да чита 

географску карту 

примењујући знања о 

странама света и значењу 

географских знакова 

примену знања 
-поставља питања 

 
 
 

III 

 

 

 

 
 

НАШЕ НАСЛЕЂЕ 
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ОСНОВНИ НИВО 
1ПД.1.6.1.зна све основне 

облике рељефа и 

површинских вода 

1ПД.1.6.2.зна основне 

типове насеља и њихове 

карактеристике 

1ПД.1.6.3.зна географски 

положај и основне 

одреднице државе Србије.-

територија, границе, главни 

град, симболи, 
становништво 

 
- дијалошка 
- амбијентална 
- експериме 

нтална 
- партиципа 
тивне 
- решавање 
проблем  
  ситуација 
- 
илустративна 

- 
кооперативна 

ученик: 
-посматра 
-описује 
-уочава 
-истражује 
-експериментише 
-сналази се у 
простору и времену  
наставник: 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 
-усмено 
проверавање 
- практичне 
активности 

-критеријумски 
тестови  

-српски језик 
-математика 
-музичка култура 
-физичко васпитање 
-слободне активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 

јун 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ПД.1.6.4.зна најважније 

догађаје,појаве и личности 

из прошлости 

1ПД.1.6.5.зна основне 
информације о начину 

живота људи у прошлости 

1ПД.1.6.6.зна шта су 

историјски извори и 

именује их 

СРЕДЊИ НИВО 

1ПД.2.6.1.препознаје и 

именује облике рељефа и 

површинских вода у свом 

месту и у околини 

1ПД.2.6.2.зна основне 

одлике рељефа и вода у 
држави Србији 

1ПД.2.6.3.разуме 

повезаност природно-

географских фактора-

рељефа, вода, климе-и 

делатности људи 

1ПД.2.6.4.зна редослед 

којим су се јављали важни 

историјски догађаји, појаве 

и личности 

1ПД.2.6.5.уочава сличности 
и разлике између начина 

живота некад и сад 

1ПД.2.6.6.препознаје 

основна културна и 

друштвена обележја 

различитих историјских 

периода 

НАПРЕДНИ НИВО 

1ПД.3.6.1.зна шта је 

предходило,а шта је 

уследило након важних 

- 

интерактивна 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на 

повезивање и 
примену знања 
-постављање 
занимљивих питања 



историјских догађаја и 

појав 

 

 

 

IV 

 

 

 

МАТЕРИЈАЛИ 

И ЊИХОВА 

УПОТРЕБА 
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ОСНОВНИ НИВО 
1СОН.1.2.3.  разликује 
повољно и неповољно 
деловање човека по очување 
природе  
1СОН.1.5.5.  зна поступке за 
очување и унапређивање 
људског здравља 

1СОН.1.6.2.  зна основне 
типове насеља и њихове 
карактеристике 
1СОН.1.6.5.  зна основне 
информације о начину живота 
људи у прошлости 

СРЕДЊИ НИВО 
1СОН.2.2.3. зна основне мере 

заштите живе и неживе 
природе као природних 
ресурса  
1СОН.2.2.4. зна шта је 
добробит  животиња  и 
поступке којима се она штити  
1СОН.2.6.5. уочава сличности 
и разлике између начина 
живота некад и сад 

 

 
- дијалошка 
- амбијентална 
- експериме 
нтална 
- партиципа 
тивне 
- решавање 

проблем  
  ситуација 
- 
илустративна 
- 
кооперативна 
- 
интерактивна 

ученик: 
- посматрање 
- описивање 
- сакупљање 
- истраживање 
- процењивање 
- експерименти 
сање 

- закључивање 
- играње 
- бележење 
-прављење  
-посматра 
-уочава 
-истажује 
-сазнаје 

-ствара 
-сакупља 
наставник: 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 

-дискутује 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 
-усмено 
проверавање 
- практичне 

активности 
-критеријумски 
тестови  

-ликовна култура 
-српски језик 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 

мај 
јун 



 

 

V 

 

 

ЉУДСКА 

ДЕЛАТНОСТ 
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ОСНОВНИ НИВО 

1ПД.1.5.1.зна које 

друштвене групе постоје и 

ко су њихови чланови 
1ПД.1.5.2.зна основна 

правила понашања у 

породици,школи и насељу 

1ПД.1.5.4.зна који су главни 

извори опасности по 

здравље људи и основне 

мере заштите 

1ПД.1.5.3.зна које људске 

делатности постоје и 

њихову улогу 

СРЕДЊИ НИВО 

1ПД.2.5.1.зна које су улоге 
различитих друштвених 

група ињихових чланова 

1ПД.2.5.2.зна која су права 

и обавезе чланова у 

различитим друштвеним 

групама 

1ПД.разуме повезаност и 

међузависност различитих 

људских делатности 

НАПРЕДНИ НИВО 

1ПД.3.5.1.разуме заједничке 
карактеристике друштвених 

група и разлике међу њима 

1ПД.3.5.2.разуме да се 

права и обавезе чланова 

друштвених група 

међусобно допуњују 

-дијалошка 
-амбијентална 
-експериме 
нтална 
- партиципа 
тивне 

- решавање 
проблем  
  ситуација 
- 
илустративна 
- 
кооперативна 
- 

интерактивна 

- посматрање 
- описивање 
- сакупљање 
- истраживање 
- процењивање 
- експерименти 

сање 
- закључивање 
- играње 
- бележење 
- прављење 
 
 
 

 
 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 
-усмено 

проверавање 
- практичне 
активности 
-критеријумски 
тестови  

-ликовна култура 
-српски језик 
 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Ликовна култура 

              РАЗРЕД: Трећи 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ  васпитно-образовног рада наставе ликовне културе јесте да ученици овладају основним законитостима ликовне културе и да се 

развијају према својим психофизичким способностима испољавајући своју креативност и стваралачке способности. 

 

Оперативни задаци: 

 
- оспособљавање ученика да се успешно служе средствима и техникама ликовног изражавања 

- оспособљавање за ликовно изражавање доживљаја и осећања везана за искуство из непосредног окружења и сопствене маште 

- развијање креативног мишљења, опажања и тумачења планираних садржаја за усвајање и вежбање 

- мотивисање ученика за слободно ликовно изражавање 

- адекватно и активно учествовање у презентацији сопствених и радова својих другара. 

 

Р
ед

.б
р
. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 
број 

часова 
по теми  

Начин остваривања 
програма 

(методе и технике 
рада) 

Активности у образовно-
васпитном процесу(ученика и 

наставника) 

 
Процена остварености 

циљева  

 
 

Корелација 

 
 

Временска 
динамика О 

 

 

У 
 

 

 

 

I 

 

 

КОМПОЗИЦИЈА И 

ПОКРЕТ У  

КОМПОЗИЦИЈИ 

18 6 -дијалошка 

- демонстративна 
- кооперативна 

ученик: 

- цртање, прављење, сликање  
наставник: 
-усмерава,наводи, 
ствара ситуацију,сугерише, 
подстиче,дискутује, 
анализира,мотивише, 
координира,развија 
кооперативност 

-примена материјала и 

техника 
-анализа свог рада 
-анализа радова других 
ученика 
-коришћење других извора 
знања 
-збирка радова 
(портфолио 

 

-музичка култура 
-природа и друштво 
-слободне 
активности 

септембар 

октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 

јун 



 

 

II 

ОРНАМЕНТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 3 

-дијалошка 
- демонстративна 
- илустративна  

ученик: 
- посматрање,уочавање, 
цртање,  сликање 
наставник: 
-усмерава,наводи, 
ствара ситуацију,сугерише, 

подстиче,дискутује, 
анализира,мотивише, 
координира,развија 
кооперативност 
 

-примена материјала и 
техника 
-анализа свог рада 
-анализа радова других 
ученика 
-коришћење других извора 

знања 
-збирка радова 
(портфолио 

-српски језик 
-музичка култура 
-природа и друштво 
-слободне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 

 

 

III ПРОСТОР 

(повезивање разних 

облика у целину) 

 

14 

 

 

4 

 

дијалошка 
- демонстративна 
- кооперативна 
- посматрање 

ученик: 
- цртање 
- процењивање 
- колаж - сликање  

наставник: 
-усмерава,наводи, 
ствара 
ситуацију,сугерише,подстиче, 
дискутује,анализира, 
мотивише,координира, 
-развија кооперативност 

-примена материјала и 
техника 
-анализа свог рада 
-анализа радова других 

ученика 
-коришћење других извора 
знања 
-збирка радова 
(портфолио 

-српски језик 
-математика 
-музичка култура 
-свет око нас 

-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 

јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

 

 

 

IV 
ОДАБИРАЊЕ 

СЛУЧАЈНО 

ДОБИЈЕНИХ 

ЛИКОВНИХ 

ОДНОСА ПО 

ЛИЧНОМ ИЗБОРУ 

УЧЕНИКА 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-дијалошка 
- демонстративна 

- експеримент 

ученик: 
- сликање 

- комбиновање  
наставник: 
-усмерава,наводи,ствара 
ситуацију,сугерише, 
подстиче,дискутује, 
анализира,мотивише, 
координира,развија 
кооперативност 

-примена материјала и 

техника 
-анализа свог рада 
-анализа радова других 

ученика 
-коришћење других извора 
знања 
-збирка радова 
(портфолио) 
 

 

-српски језик 
-математика 

-музичка култура 
-свет око нас 
-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 

новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 



 

 

V 

 

 

ПЛАКАТ, 

БИЛБОРД, 

РЕКЛАМА 
4 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

-дијалошка 
- демонстративна 
- кооперативна 

ученик: 
-по уочавање 
- цртање 
- креирање 
- сликање  
наставник: 

-усмерава,наводи,сугерише, 
подстиче,дискутује, 
анализира,мотивише, 
координира,развија 
кооперативност 
 
 

 

-примена материјала и 
техника 
-анализа свог рада 
-анализа радова других 
ученика 
-коришћење других извора 

знања 
-збирка радова 
(портфолио) 
 
 
 
 
 

 
 

 

-српски језик 
-музичка култура 
-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 

 

 

VI 

ЛИКОВНЕ ПОРУКЕ 

КАО МОГУЋНОСТ  

СПОРАЗУМЕВАЊА 

 

 

8 

 

 

 

 

2 

 

 

-дијалошка 

- кооперативна 
- посматрање 

ученик: 

- сликање 
- цртање 
- вајање  
наставник: 
-усмерава,наводи,сугерише, 
подстиче,дискутује, 
анализира,мотивише, 
координира,развија 

 
 
 
 
 

-примена материјала и 

техника 
-анализа свог рада 
-анализа радова других 
ученика 
-коришћење других извора 
знања 
-збирка радова 
(портфолио) 

-српски језик 

-музичка култура 
-ваннаставне 
активности 

септембар 

октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 

јун 

 

 

 

VII 

 

 

ЛИКОВНА ДЕЛА 

И СПОМЕНИЦИ 

КУЛТУРЕ 
0 3 

-монолошка 
-кооперативна 
-дијалошка 
-истраживачка 

ученик: 
-опажа,обликује,закључује, 
ствара 

наставник: 
-усмерава,наводи,сугерише, 
подстиче,дискутује, 
анализира,мотивише, 
координира,развија 

-примена материјала и 
техника 
-анализа свог рада 
-анализа радова других 

ученика 
-коришћење других извора 
знања 
-збирка радова 
(портфолио) 

-српски језик 
-музичка култура 
-свет око нас 
-ваннаставне 

активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 

јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Музичка култура 

              РАЗРЕД: Трећи 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;развијање 

осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога и других народа 

 

Оперативни задаци: 
- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности 

- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања 

- развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свога и других народа 

- неговање способности извођења музике 

- стицање навике слушања музике, подстицање доживљајаи оспособљавање за разумевање музичких порука  

- подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима 
- упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа 

- развијање креативног мишљења 

- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности 

 

Р
ед

.б
р
. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 

број 

часова 

по 

теми  

Начин остваривања 

програма 

(методе и технике рада) 

Активности у образовно-

васпитном процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

остварености 
обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 
динамика  

 

 



 

 

I 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 Певање 

 Свирање 

 

 

18 

-аудитивна 
- дијалошка 
- кооперативна 
- демонстративна 

уочава,слуша,пева, 
изражава се, комуницира 
истражује, свира 
 
наставник: 
усмерава, наводи, 

ствара ситуацију, сугерише,подстиче, 
дискутује,анализира, 
мотивише,координира, 
развија кооперативност 

-певање песама 
-извођење песама на 
мелодијским 
инструментима 
-ритмичке вежба 
-осмишљавање 
покрета уз музику 
-изражавање о 

одслушаној 
композицији 

 

-српски језик 

-природа и 
друштво 
-физичко 
васпитање 
-народна 
традиција 
-ваннаставне 

активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 

 
 

 
 

 

 

 

II 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 
7 

-демонстративна 
-аудитивна 
-дијалошка 
-истраживачка 
-кооперативна 

уочава,слуша,пева, 
изражава се, комуницира 
истражује, свира 
 
наставник: 
усмерава, наводи, 
ствара ситуацију, сугерише,подстиче, 
дискутује,анализира, 

мотивише,координира, 
развија кооперативност 

певање песама 
-извођење песама на 
мелодијским 
инструментима 
-ритмичке вежба 
-осмишљавање 
покрета уз музику 
-изражавање о 

одслушаној 
композицији 
 

-српски језик 

-народна 

традиција 
-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 

мај 
јун 

 
 

 

 

 

III 

 

 

 

СТВАРАЊЕ 

МУЗИКЕ 

11 

-демонстративна 
-аудитивна 
-дијалошка 
-истраживачка 

-кооперативна 

уочава,слуша,пева, 
изражава се, комуницира 
истражује, свира 
 

наставник: 
усмерава, наводи, 
ствара ситуацију, сугерише,подстиче, 
дискутује,анализира, 
мотивише,координира 
 
 
 

-  
 

певање песама 
-извођење песама на 
мелодијским 
инструментима 

-ритмичке вежба 
-осмишљавање 
покрета уз музику 
-изражавање о 
одслушаној 
композицији 
 

-српски језик 

-физичко 
васпитање 
-народна 
традиција 
-ваннаставне 

активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 

јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

 
 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Физичко васпитње 

              РАЗРЕД: Трећи 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 108 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 3 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Циљ наставе физичког васпитања је задовољење потреба ученика за кретањем, повећање адаптивне и стваралачке способности у 

савременим  условима живота и рада, развијање здравствене културе неопходне за очување здравља и стварање трајне навике да се 

физичко вежбање угради у свакодневни живот и културу живљења. 

 

Оперативни задаци: 
-упознавање значаја и суштине физичког и здравственог васпитања. 

-подстицање хармоничног физичког развоја и правилног држања тела. 

-развијање здравствене културе ради ефикасног очувања здравља, повећања отпорности организма на штетне утицаје савременог начина живота и рада, као и других 

неповољних утицаја еколошке средине. 

-усвајање одређеног фонда моторичких  знања, умења и навика неопходних за ефикасно задовољење потреба развоја и очувања здравља. 

-подстицање и активирање латентне способности и изузетне моторне надарености за свестрано развијање и усавршавање у спорту, играма и другим физичким 

активностима. 

-помагати оптималан раст и развој детета, који је отежан погоршаним условима живота. 

-развијати елементе ритма сједињавањем кинетичких и енергетских елемената у органску целину ( рад-одмор , напрезање-релаксација, убрзавање-успоравање) 

-игре за развијање психомоторних особина (окретност,брзина,снага) 
-ритмичко ходање и трчање са променом ритма,темпа и динамике уз пљесак и одговарајућу музичку пратњу 
 

 

д
.б

р
. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 
број 

часова по 
теми  

Начин остваривања 
програма 

(методе и технике 

рада) 

Активности у образовно-
васпитном процесу(ученика и 

наставника) 

 
Процена остварености 

циљева  

 
 

Корелација 

 
 

Временска 

динамика 
О 
 

 

У 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

I 

 

 

 

 АТЛЕТИКА 

 
 

 

16 

 

9 

-разговор 
-демонстрација 

-практична актив. 

ходање 

- трчање 

- вежбање 

- анализирање 
- објашњавање 

- такмичење 

- самосталан и инте- 

-   рактиван рад ( 

парови,тројке,групе,тим  

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 

-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 
 

 
-бележење активности, 
-праћење 

-слушање 
-процењивање 
- активност на часу  
-мерење физичких 
способности 
 

 
-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 

 

 

 

 

 

 

 

II 

  

 

ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМА И 

ТЛУ 

 
 

 

 

13 

 

 

8 

-м. објашњавања 
-демонстрација 
-практична актив. 

Вежбање 

- анализирање 

- - поређење  

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 

-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 
                    

 
-бележење активности, 
-праћење 
-слушање 
-процењивање 
- активност на часу  
-мерење физичких 
способности 
 

 
-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 

јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 



 
 

 

 
 
III 

  

 

ОСНОВИ 

ТИМСКИХ 

ИГАРА 

 

 

 

 

9 

 

8 

-разговор 
-демонстрација 
-практична актив. 

-вежбање 

- анализирање 
- поређење 
- трчање 
-скакање  
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 

-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 
 

 
-бележење активности, 
-праћење 

-слушање 
-процењивање 
- активност на часу  
-мерење физичких 
способности 
 

 
-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 

 

 

 

 

 

IV 

  

 

 

РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА 

И НАРОДНИ 

ПЛЕСОВИ 

 
 

 

 

 

18 

 

 

17 

 -м. објашњавања 
-демонстрација 

-практична актив. 

-вежбање 

-анализирање 
-поређење 
-класификација  

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 

-развија кооперативност 

 
-бележење активности, 
-праћење 
-слушање 
-процењивање 
- активност на часу  
-мерење физичких 

способности 
 

 
-српски језик 

-свет око нас 
-музичка култура 

септембар 
октобар 

новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

МИНИМАЛНИ 

ОБРАЗОВНИ 

ЗАХТЕВИ 

 
 

 

0 

 

10 

- разговор 
- демонстрација 
- практична актив. 

-вежбање 
-анализирање 
-поређење 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 

-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 

 
-бележење активности, 
-праћење 
-слушање 
-процењивање 

- активност на часу  
-мерење физичких 
способности 
 

 
-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 

мај 
јун 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:Народна традиција  

              РАЗРЕД: Трећи  

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

 

Оставрити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз непосредно упознавање материјалне и духовне 

традицијске културе свог народа у ужем и ширем окружењу.  

Оперативни задаци: 

 
-упознавање различитих традиционалних заната 

-стицање елементарних знања о појединим традиционалним занатима 

-упознавање са фолклорним веровањима као пратећим формама традиционалних заната 

-упознавање карактеристичних обичајно-обредних  облика понашања везаних за одређене традиционалне занате 

-упознавање типичних традиционалних заната  урбаних и руралних средина 

-схватање значаја чувања и неговања традицио налних заната. 

 

Р
ед

.б
р
. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 

број 

часова 
по 

теми  

Начин остваривања 

програма 
(методе и технике 

рада) 

Активности у образовно-
васпитном процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 
остварености 

обр.стандарда 

 
 

Корелација 

 

 
Временска 

динамика 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 
 

 

 

 

ТРАДИЦИОНАЛНИ 

ЗАНАТИ 36 

-демонстративна 
-истраживачка 
-илустративна 
-стваралачка 
-игровне активности 

слуша   
разговара  
истражује  
сазнаје  
скупља 

наставник: 
усмерава, наводи, 
ствара ситуацију, сугерише,подстиче, 
дискутује,анализира, 
мотивише,координира 

изложбе 
приредбе 
цртежи 
драматизација 
практични радови 

писани радови 

-српски језик 

-природа и 
друштво 
-верска настава 
-ликовна култура 
-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 

фебруар 
март 
април 
мај 
јун 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Верска настава 

              РАЗРЕД: Трећи  

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: Циљ наставе верске наставе за трећи разред основне школе је да се ученици упознају са свим 

аспектима и значењима стварања човека као иконе и подобија Божијег, и препознају евхаристијску заједницу као место сједињења 

створене природе са Творцем.  

 

Оперативни задаци: 

- Уоче да конкретни људи као личности нису постојали пре него што су се родили.  

- Спознају да је Бог из љубави створио свет за вечност. 

- Запазе да је на крају стварања Бог створио човека као личност.  

- Уоче разлику између природе и личности код човека. 

- Уоче да се структура створеног света огледа у литургији. 

 

Р
ед

.б
р

. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 

број часова 

по теми  Начин остваривања 
програма 

(методе и технике рада) 

Активности у образовно-
васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 
 

Корелација 

 
 

Временска 

динамика 

О 

 

 

У 

 

 

 

С 

1. УВОД 1   

Методе рада: 

монолошко-

дијалошка,рад на 

тексту, 
демонстративна; 

 

Облици рада: 

Наставник 
прича,показује,објашњава,

поставља итања, нимира, 

социра, одстиче критичко 
мишљење, смерава на 

повезивање са претходним 

догађајима из 

 

 Септембар 

2. 

БОГ ЈЕ СТВОРИО ЈЕДИНСТВЕНИ 

СВЕТ И ТО КАО МНОГЕ 
КОНКРЕТНЕ ВРСТЕ НИ ИЗ ЧЕГА 

5 4  

 
 Септембар-

новембар 



3. 
ПОСЛЕДИЦЕ СТВОРЕНОСТИ ПО 

ПРИРОДУ И ЊЕНО ПОСТОЈАЊЕ 
3 1  

фронтални,групни, 

рад у паровима; 

 

Наставна средства: 
текстуална, 

визуелна,аудио-

визуелна. 

прошлости,упоређује; 

 

Ученик 
слуша,посматра,размишља
, пише, тражи на карти, 

анализира слике, еме или 

скице, оставља питања, 

дајеодговоре, истражује, 

износи ставове, закључке и 

мишљења. 

 

Новембар-

децембар  

4. 

СТВАРАЊЕ ЧОВЕКА НА КРАЈУ 

СВЕГА СТВОРЕНОГ ПО "ИКОНИ И 

ПОДОБИЈУ БОЖИЈЕМ" 

3 2  

 
Децембар-
фебруар  

5. 
ЕВХАРИСТИЈА КАО СВЕТ У 

МАЛОМ 
7 5  

 

Фебруар-мај  

6. 
СТВАРАЊЕ СВЕТА И ЧОВЕКА У 

ПРАВОСЛАВНОЈ ИКОНОГРАФИЈИ 
2 3  

 

Мај-јун  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Допунска настава   

  Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК         

РАЗРЕД:Трећи 

      Годишњи фонд часова:  18 

Циљеви  и  задаци: 

- развијати усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза  

-увежбавање и усавршавање гласног читања, као и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког) 

-упознавање граматике и правописа српског језика 

-упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика. 

 
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

н
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вн

е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
ва

 

п
о
 т

ем
и

 

1. Језичка култура 6 

2. Књижевност  4 

3. 

 
Језик – граматика и правопис 8 

                                                                                                                                     УКУПНО 18 

 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  

овладавању предвиђеним програмским садржајима. 



Допунска настава   

   Предмет: МАТЕМАТИКА        

Разред: Трећи 

      Годишњи фонд часова:  18 

Циљеви  и  задаци: 

- да савладају читање, писање и упоређивање природних бројева до 1000 

-упознају римске цифре и принцип читања 

-успешно обављају све четири рачунске операције до 1000 

- знају да израчунају вредност бројевног израза са највише 2 рачунске операције; 

- умеју да прочитају и запишу помоћу слова својства рачунских операција; 

- решавају једноставније једначине 

- упознају и правилно записују разломке 

- формирају представе о правој и полуправој 

- уочавају и цртају прав, оштар и туп угао 

- знају да одреде обим правоугаоника, квадрата 

- упознају мерење масе тела и запремине течности 

- упознају нове јединице за време ( година, век). 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА 
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е 
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Назив наставнe теме Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о
 

те
м

и
 

1. Блок бројева до 1000 12 
2. Геометријске фигуре и њихови међусобни односи 4 
3. Мерење и мере 2 

                                                                                                                                     УКУПНО 18 
НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  

овладавању предвиђеним програмским садржајима. 



ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА ЗА  ТРЕЋИ РАЗРЕД 

школска  2014/2015. год.             Годишњи фонд часова:  36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред,бр 

наст. 

Теме 
Назив наставне теме 

 

 

 

 
        
 

 

 

Број часова за 

сваку тему 

 

 

       1. 

 

       2. 

 

       3. 

 

       4. 

        

       5. 

 

       6. 

        

 

АКТИВНОСТИ У СЛОБОДНОМ ВРЕМЕНУ 

 

Слушање музике, певање и играње 

 

Читање дечје штампе, рецитовање, драматизација 

 

Такмичарске игре 

 

Креативне радионице 

 

Израда паноа  

 

Припрема и извођење школских приредби 

 

 

 

 

          

 

          

 

          

 

        

 

             

            5 

 

           11 

 

            2 

 

            5 

 

            6 

 

            7 

 Укупно:             36 

 .........................................вежбе 

(лабораторијске, радионичке и др.) 

Број вежби Број 

часова 

  



 
 
 
 
 
  
 
 

ОШ „Карађпрђе“, Раша 
 
 
 

ШКПЛСКИ ПРПГРАМ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  

ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА ШКПЛСКЕ 

2014./2015. ГПДИНЕ 

 

 

 

2014./15. – 2018./19. 
[34210 Рача, Карађорђева 102] 

[ тел-факс: 034 / 751-251, 751-468, e-mail:oskarraca@gmail.com] 



РАЗРЕД: Четврти 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик 

              РАЗРЕД: Четврти 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 180 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 5 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и 

писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга 

уметничка остварења из српске и светске баштине.  

                  Оперативни задаци: 

 
-основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика 

-поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика 

-упознавање језичких појава и појмова,овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског  

-оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе 

-увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи 

-оспособљавање за самостално читање,доживљавање,разумевање,свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова 

-навикавање на сажето,јасно усмено и писмено изражавање према захтевима програма 

-савладавање основа методологије израде писмених задатака 

-подстицање ученика на самостално језичко,литерарно и сценско стваралаштво. 
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е 

Назив наставне теме 

 
број 

часова 

по теми  

Образовни стандарди 

Начин 
остваривања 

програма 
(методе и технике 

рада) 

Активности у 
образовно-
васпитном 

процесу(ученика и 
наставника) 

 
Процена 

остварености 
обр.стандарда 

 
 

Корелација 

 
 

Временска 
динамика 

О 
 
 

У 
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ЈЕЗИК 
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ОСНОВНИ НИВО 

 Граматика и лексикологија 

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи 

( именице, заменице, придеве, 

бројеве и глаголе) 

1СЈ.1.4.2. препознаје 

граматичке категорије 

променљивих речи (род и број 

заједничких именица) и 

глаголско време (презент, 

перфекат и футур) 

1СЈ.1.4.3.  препознаје врсте 

реченица по комуникативној 

функцији 

(обавештајне,упитне,узвичне,за

поведне) и по 

потврдности/одричности 

(потврдне и одричне) 

1СЈ.1.1.4.  препознаје 

антонимију 

1СЈ.1.1.5. познаје значења речи 

и фразеологизама који се 

употребљавају у свакодневној 

комуникацији ( у кући, школи, 

и сл.) 

Писано изражавање ( 

правопис) 

1СЈ.1.3.1. пише писаним 

словима ћирилице 

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише 

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу 

великим словом, завршава је 

одговарајућим 

интерпункцијским знаком 

1СЈ.1.3.4. употрбљава велико 

слово приликом писања личних 

имена, назива места 

(једночланих), назива школе 

1СЈ.1.3.5. пише кратким 

потпуним реченицама 

једноставне структуре 

СРЕДЊИ НИВО 

 Граматика и лексикологија 

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи ( 

именице, заменице, придеве, 

бројеве и глаголе) 

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте 

речи (властите и заједничке 

-дијалошка 
- текстуална 
-демонстративна 

- кооперативна  
- игра 
- интерактивна 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ученик: 
-активно слушање 
- састављање и 
примењивање 
знања о 
  реченици 
- уочавање 

језичких 
  појмова у тексту  
- писање по 
диктату 
наставник: 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 

-сугерише 
-поставља 
проблем 
-подстицање 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 

-наводи на 
повезивање и 
примену знања 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-усмена провера 
-писмена провера 
-контролне вежбе 
-петоминутне вежбе 

-игровне активности 
 -групни рад 
-иницајални тест 
-критеријумски 
тестови 
 

-природа и друштво 
-музичка култура 
-слободне 
активности 
 
 

 

 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 



именице; описне, присвојне 

придеве и градивне придеве; 

личне заменице; основне и 

редне бројеве) 

1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род 

и број личних заменица у 

номинативу 

1СЈ.2.4.4. препознаје 

граматичке категорије глагола 

(лице, број и род) и уме да 

пребаци глаголе из једног 

глаголског времена у друго 

1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и 

глаголски предикат 

1СЈ.2.4.6. одређује врсте 

реченица по комуникативној 

функцији (обавештајне,упитне, 

узвичне, заповедне) и по 

потврдности/одричности 

(потврдне и одричне) 

1СЈ.2.4.7. саставља реченице 

различите по комуникативној 

функцији и облику 

1СЈ.2.4.8. препознаје 

синонимију 

1СЈ.2.4.9. познаје значења речи 

и фразеологизама који се 

јављају у школским текстовима 

(у уџбеницима, књигама из 

лектире и сл.) и правилно их 

употрбљава 

 Писано изражавање ( 

правопис) 

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба 

писма ( ћирилицу и латиницу) 

1СЈ.2.3.2. употрбљава велико 

слово приликом писања имена 

држава и места и њихових 

становника; користи наводнике 

при навођењу туђих речи; 

правилно пише присвојне 

придеве (-ов/ -ев/ -ин, -ски/-

чки/-шки); правилно пише 

гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно 

пише сугласник Ј у 

интервокалској позицији; 

правилно пише речцу ли и 

речцу не; употрбљава запету 

 
 



при набрајању 

1СЈ.2.3.3. пише јасним и 

потпуним реченицама; варира 

језички израз ( ред речи у 

реченици, типове реченица, 

дужину реченице...) 

НАПРЕДНИ НИВО 

 Граматика и лексикологија  

1СЈ.3.4.1. именује врсте и 

подврсте речи (властите и 

заједничке именице; описне, 

присвојне и градивне придеве; 

личне заменице; основне и 

редне бројеве;  глаголе) 

1СЈ.3.4.2. уме да промени 

облик променљивих речи према 

задатом критеријуму: 

заједничких именица према 

броју, а глагола, придева и 

заменица према роду и броју 

1СЈ.3.4.3. препознаје прави 

објекат ( у акузативу) и 

прилошке одредбе за време, 

место и начин 

1СЈ.3.4.4. одређује значења 

непознатих речи и 

фразеологизама на основу 

ситуације и текста/ контекста у 

којем су употрбљени 

1СЈ.3.4.5. употрбљава речи у 

основном и пренесеном/ 

фигуративном значењу 

 Писано изражавање ( 

правопис) 
1СЈ.3.3.1. пише јасним, 

потпуним, добро обликованим 

реченицама; користи 

разноврсне синтаксичке 

конструкције, укључујући и 

сложене 
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ОСНОВНИ НИВО 

 Вештина читања и 

разумевање прочитаног 

1СЈ.1.2.1. влада основном 

техником читања ћириличног и 

латиничног текста 

1СЈ.1.2.2. одговара на 

једноставна питања у вези са 

текстом, проналазећи 

информације експлицитно 

исказане у једној реченици, 

пасусу или у једноставној 

табели (ко, шта, где, када, 

колико и сл. ) 

1СЈ. 1.2.3. препознаје да ли је 

тражена информација, која 

може да буде исказана на 

различите начине ( синонимија, 

парафраза), садржана у тексту 

1СЈ. 1.2.4. познаје и користи 

основне делове текста и књиге ( 

наслов, пасус, име аутора; 

садржај, речник) 

1СЈ. 1.2.5. одређује основну 

тему текста 

1СЈ. 1.2.6. разуме дословно 

значење текста 

1СЈ. 1.2.7. разликује 

књижевноуметнички од 

информативног текста 

1СЈ. 1.2.8. процењује садржај 

текста на основу задатог 

критеријума: да ли му се 

допада, да ли му је занимљив; 

да ли постоји сличност између 

ликова и ситуација из текста и 

особа и ситуација које су му 

познате; издваја речи које су му 

непознате 

 Књижевност 

1СЈ.1.5.1. Препознаје књижевне 

родове на основу формалних 

одлика поезије, прозе и драме 

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне 

врсте (бајку и басну) 

1СЈ.1.5.3. одређује главни 

догађај и ликове (који су 

носиоци радње) у 

-дијалошка 
- текстуална 
- илустративна 
-учење путем 
открића  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ученик: 
-слушање 
- читање текстова 
- уочавање и    
тумачење 
садржајних 

  целина у тексту, 
  ликова, порука… 
- рецитовање 
- драматизација 
наставник: 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 

-сугерише 
-поставља 
проблем 
-подстицање 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-усмена провера 
-писмена провера 
-контролне вежбе 
-петоминутне вежбе 

-игровне активности 
 -групни рад 
-иницајални тест 
-критеријумски 
тестови 
 

-природа и друштво 
-слободне 
сктивности 
-музичка култура 
-ликовна култура 
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март 
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књижевноуметничком тексту 

1СЈ.1.5.4. одређује време и 

место дешавања радње у 

књижевно уметничком тексту 

СРЕДЊИ НИВО 

 Вештина читања и 

разумевање прочитаног 

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, 

поштујући интонацију 

реченице/стиха; уме да одреди  

на ком месту у тексту је пауза, 

место логичког акцента; који 

део текста треба прочитати 

брже, а који спорије 

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне 

закључке у вези са текстом, 

анализирајући и обједињујући 

информације исказане у 

различитим деловима текста (у 

различитим реченицама, 

пасусима, пољима табеле) 

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од 

небитних информација; 

одређује след догађаја у тексту 

1СЈ.2.2.4. успоставља везу 

између информација исказаних 

у линеарном и нелинеарном 

тексту ( нпр. Проналази  

део/детаљ који је приказан на 

илустрацији, утабели, или 

дијаграму) 

1СЈ.2.2.5. одређује основни 

смисао текста и његову намену 

1СЈ.2.2.6. препознаје 

фигуративно значење у тексту 

1СЈ.2.2.7. изводи једноставне 

закључке на основу текста 

(предвиђа даљи ток радње, 

објашњава расплет, уочава 

међусобну повезаност догађаја, 

на основу поступака 

јунака/актера закључује о 

њиховим особинама, 

осећањима , намерама и сл.) 

1СЈ.2.2.8. износи свој став о 

садржају текста и образлаже 

зашто му се допада/не допада, 

због чега му је 



занимљив/незанимљив; да ли се 

слаже са поступцима ликова 

1СЈ.2.2.9. издваја делове текста 

који су му нејасни 

1СЈ.2.2.10. вреднује 

примереност информација које 

прате текст; наводи разлоге за 

избор одређене  илустрације 

 Књижевност 

1СЈ.2.5.1. разликује лирску од 

епске песме 

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне 

форме ( кратке народне 

умотворине- пословице, 

загонетке, брзалице) 

1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих 

и строфу у лирској песми 

1СЈ.2.5.4. одређује 

карактеристичне особине, 

осећања, изглед и поступке 

ликова; и односе међу 

ликовима у 

књижевноуметничком тексту 

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу 

догађајима ( нпр. Одређује 

редослед догађаја у 

књижевноуметничком тексту) 

1СЈ.2.5.6. разликује 

приповедање од описивања и 

дијалога 

1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну 

употрбу језика у 

књижевноуметничком тексту 

НАПРЕДНИ НИВО 

 Вештина читања и 

разумевање прочитаног 

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније 

закључке на основу текста, 

обједињујући информације из 

различитих делова дужег текста 

1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује 

информације исказане 

различитим симболичким 

системима (нпр. Текст, табела, 

графички приказ) 

1СЈ.3.2.3. разликује различита 

гледишта заступљена у 

информативном тексту (нпр. 



Мишљење аутора текста vs. 

Мишљења учесника у догађају) 

1СЈ.3.2.4. изводи сложеније 

закључке на основу текста и 

издваја делове текста који их 

поткрепљују; резимира 

наративни текст 

1СЈ.3.2.5. представља текст у 

одговарајућој нелинеарној 

форми (уноси податке из текста 

у дату табелу или дијаграм) 

1СЈ.3.2.6. процењује сврху 

информативног текста у односу 

на предвиђену намену (нпр. 

Који од два текста боље 

описује дату слику, да ли је 

упутство за познату игру 

потпуно и сл.) 

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује 

догађаје и поступке ликова у 

тексту (нпр. Објашњава зашто 

је лик поступио на одређен 

начин, или вреднује крај приче 

у односу на своја предвиђања 

током читања текста, или 

износи свој став о догађајима 

из текста) 

 Књижевност 

1СЈ. 3.5.1. тумачи особине, 

понашање и поступке ликова 

позивајући се на текст 

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-

последичне везе међу 

догађајима у тексту 

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у 

књижевноуметничком тексту, 

аргументује их позивајући се на 

текст 
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Говорна култура 

1.СЈ.0.1.1. познаје основна 

начела вођења разговора: уме 

да започне разговор, учествује 

у њему и оконча га; пажљиво 

слуша своје саговорнике 

1СЈ.0.1.2. користи форме 

учтивог обраћања 

1СЈ.0.1.3. казује текст 

-дијалошка 

- стрип 
- амбијентална 
- посматрачка  
 
 
 
 

ученик: 

- посматрање 
- упоређивање и 
манипулисање 
сликама 
- активно 
учествује  у 
причању 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-усмена провера 

-писмена провера 
-контролне вежбе 
-петоминутне вежбе 
-игровне активности 
 -групни рад 

-природа и друштво 
-слободне 
сктивности 

-музичка култура 
-ликовна култура 
 

септембар 
октобар 
новембар 

децембар 
јануар 
Фебруар 
март 
април 



 

 

III 

 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природно, поштујући 

интонацију реченице/стиха, без 

тзв. «певушења» или 

«скандирања» 

1СЈ.0.1.4. уме да преприча 

изабрани наративни или краћи 

информативни текст на основу 

претходне израде плана текста 

и издвајања значајних делова 

или занимљивих детаља 

1СЈ.0.1.5. уме самостално 

(својим речима) да описује и да 

прича на задату тему: држи се 

теме, јасно структурира 

казивање (уводни, средишњи и 

завршни део казивања), 

1СЈ.0.1.6. уме на занимљив 

начин да почне и заврши своје 

причање 

1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама 

да образложи неку своју идеју 

1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју 

тврдњу или став 

ОСНОВНИ НИВО 

Писано изражавање 

1СЈ.1.3.1.) пише писаним 

словима ћирилице 

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише 

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу 

великим словом, завршава је 

одговарајућим 

интерпункцијским знаком 

1СЈ.1.3.4. уптребљава велико 

слово приликом писања личних 

имена, назива места 

(једночланих), назив школе 

1СЈ.1.3.5. пише кратким 

потпуним реченицама 

једноставне структуре 

1СЈ.1.3.6. издваја наслов, 

углавном се држи теме 

1СЈ.1.3.7. препричава кратак 

једносттаван текст ( до 400 

речи) 

1СЈ.1.3.8. користи скроман 

фонд речи ( у односу на 

узраст); правилноих 

употребљава 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- описује на 
основу  
  онога што је 
видео, 
  осетио, доживео 
-пише састав  

наставник: 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља 
проблем 
-подстицање 

-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знања 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-иницајални тест 
-критеријумски 
тестови 
 

мај 
јун 



1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку ( 

о томе куда иде, зашто касни, и 

сл. ) 

1СЈ.1.3.10. пише честитку ( за 

Нову годину, рођендан), 

позивницу ( за рођенданску 

прославу, забаву), разгледницу 

( са летовања, зимовања, 

екскурзије) 

СРЕДЊИ НИВО 

 Писано изражавање ( 

правопис) 

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба 

писма ( ћирилицу и латиницу) 

1СЈ.2.3.2. употрбљава велико 

слово приликом писања имена 

држава и места и њихових 

становника; користи наводнике 

при навођењу туђих речи; 

правилно пише присвојне 

придеве (-ов/ -ев/ -ин, -ски/-

чки/-шки); правилно пише 

гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно 

пише сугласник Ј у 

интервокалској позицији; 

правилно пише речцу ли и 

речцу не; употрбљава запету 

при набрајању 

1СЈ.2.3.3. пише јасним и 

потпуним реченицама; варира 

језички израз ( ред речи у 

реченици, типове реченица, 

дужину реченице...) 

1СЈ.2.3.4. држи се теме; 

излагање организује око 

основне идеје текста коју 

поткрепљује одговарајућим 

детаљима 

1СЈ.2.3.5. језички 

изразприлагођава 

комуникативној ситуацији 

(формалној/неформалној) 

1СЈ.2.3.6. саставља кратак 

наративни текст 

1СЈ.2.3.7. саставља кратак 

дескриптивни текст 

1СЈ.2.3.8. користи фонд речи 

примерн узрасту; употребљава 



синониме (нпр, да избегне 

понављање) 

1СЈ.2.3.9. исправља свој текст 

(критички чита написано, 

поправља текст и исправља 

грешке) 

1СЈ.2.3.10. уме да попуни 

једноставан образац са 

основним подацима о себи 

(име, презиме, име родитеља, 

година рођења, адреса, 

телефон; школа,разред, 

одељење) 

1СЈ.2.3.11. пише писмо 

(приватно) и уме да га адресира 

НАПРЕДНИ НИВО 

 Писано изражавање 

1СЈ.3.3.1. пише јасним, 

потпуним, добро обликованим 

реченицама; користи 

разноврсне синтаксичке 

конструкције, укључујући и 

сложене 

1СЈ.3.3.2. јасно структурира 

текст ( уводни,средишњи и 

завршни део текста); добро 

распоређује основну 

информацију и додатне 

информације унутар текста и 

пасуса 

1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-

стилски израз типу текста 

1СЈ.3.3.4. саставља кратак 

експозиторни текст 

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд 

речи ( у односу на узраст) 

1СЈ.3.3.6. издваја пасусе 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језик 

              РАЗРЕД: Четврти 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

 

Обнављање израза за свакодневне активности, увежбавање бројева до 100. 

Коришћење израза за активности  у слободно време уз помоћ глаголског времена Present Simple у потврдном, упитном и одричном 

облику. 

Проширивање вокабулара везаног за животиње и њихову храну и станишта. Описивање изгледа животиња и њихових способности. 

Увођење вокабулара везаног за годишња доба и описивање временских прилика. 

Обнављање вокабулара везаног за хобије. Изражавање времена и  распореда недељних активности. 

Увођење назива за занимања. Изражавањ жеље о будућем занимању. 

Проширивање вокабулара везаног за природу. Описивање положаја предмета и животиња коришћењем одговарајућег предлога. 

Обнављање вокабулара везаног за осећања и описивање узрока за тренутно осећање. 

Увођење вокабулара везаног за летњи одмор. Описивање активности на плажи. 

Обнављање обичаја везаних за Божић и упознавање са празником Mother’s Day. 

 

 

Оперативни задаци: 

 

- Упознавање ученика са енглеским језиком 

- Коришћење енглеског језика за комуникацију на часу и у социјалним ситуацијама 

- Учење вокабулара уз помоћ кога ученици могу да опишу себе, своју породицу, заједницу и државу 

- Коришћење језичких стратегија уз помоћ којих се повећавају комуникацијске способности ученика 

- Развијање четири способности: слушање, конверзација, писање и читање 

- Јасан и разумљив изговор енглеских речи и реченица  

- Коришћење одговарајућег регистра 

 

 



 
Р

ед
.б

р
. 

Т
ем

е Назив 

наставне 

теме 

 

број часова по 

теми  
Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

(методе и технике 

рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика 

О 

 

 

У 

 

 

 

С 

0 Welcome 

 

1 2 3  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна,  

демонстративна,  

рад на тексту 

 

 
Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Математика Септембар 

1 Free Time 

 

3 5 8  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна,  

демонстративна,  

рад на тексту 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Физичко васпитање,  Септембар/ 

октобар 



2 Animals 

 

 

3 6 9  

Монолошко-
дијалошка, 

аудитивна,  

демонстративна,  

рад на тексту 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Свет око нас 

(биологија) 
Октобар/ 

новембар 

3 Weather 

 

3 5 8  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна,  

демонстративна,  

рад на тексту 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Свет око нас 

(географија),  
Новембар/ 

децембар 

4 My Week 

 

3 5 8  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна,  

демонстративна,  

рад на тексту 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Музичко васпитање Децембар/ јануар 



5 Jobs 

 

3 6 9  

Монолошко-
дијалошка, 

аудитивна,  

демонстративна,  

рад на тексту 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Свет око нас, 

Физичко васпитање 
Јануар/ Фебруар  

6 Rainforest 3 5 8  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна,  

демонстративна,  

рад на тексту 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Свет око нас 

(биологија, 
географија),  

Март  

7 Feelings 

 

 

3 5 8  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна,  

демонстративна,  

рад на тексту 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Свет око нас, 

Музичко васпитање 
Април 



8 By the Sea 

 

3 6 9  

Монолошко-
дијалошка, 

аудитивна,  

демонстративна,  

рад на тексту 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Свет око нас 

(Биологија) 
Мај/ јун 

9 Festivals 0 2 2  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна,  

демонстративна,  

рад на тексту 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

 Верска настава Децембар/ Март 

  25 47 72  

 

    

 

 
 
 
 
 
 

 
 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Математика 

              РАЗРЕД: Четврти 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 180 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 5 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ  наставе математике је да ученици  успешно савладају читање и писање природних бројева у декадном бројевном систему, 

примењују упозната својства рачунских операција при трансформисању израза и у случају рачунских олакшица, знају да читају, 

састављају и израчунавају вредност израза са више операција као и да решавају задатке дате у текстуалној форми. 

 

                  Оперативни задаци: 
-успешно савладати читање и писање природних бројева у декадном систему 

-упознати скуп природних бројева 

-вршити четири основне рачунске операције у скупу природних бројева 

-уочавати зависност између резултата и компонената рачунских операција 

- цртати  мрежу и правити  моделе коцке и квадра 

-упознати  јединице за површину и примењивати  их при израчунавању површине квадрата,правоугаоника,квадра и коцке. 
 

Р
ед

.б
р
. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 
број 

часова 

по теми  
Образовни стандарди 

Начин остваривања 

програма 
(методе и технике 

рада) 

Активности у 
образовно-
васпитном 

процесу(ученика и 
наставника) 

 

Процена 
остварености 
обр.стандарда 

 
 

Корелација 

 

 
Временска 
динамика 

О 
 
 

У 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни ниво 

Природни бројеви и 

операције са њима 
1МА.1.1.1. зна  да 
прочита и запише дати 

број, уме да упореди 
бројеве по величини и 
прикаже број на датој 
полуправој 

демонстративна 
- интерактивна 
- истраживачка 
- илустративна 
- игра 
- хеуристичка  

ученик: 
-сабирање и 
одузимање  
- множење и дељење 
 

- меморисање 
- примењивање 
стечених знања 
- решавање 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 

-усмено 
проверавање 
- практичне 
активности 

-српски језик 
-природа и друштво 
-слободне активности 
-ликовна култура 
 

 
 
 
 

 
септембар 
октобар 
новембар 
децембар 

јануар 
фебруар 
март 
април 



 

I 

 

СКУП 

ПРИРОДНИХ 

БРОЈЕВА 

 

 

54 

 

 

84 

1МА.1.1.2. рачуна 
вредност бројевног израза 
са највише две операције 
сабирања и одузимања у 
оквиру прве хиљаде 
1МА.1.1.3.  множи и дели 

без остатка ( троцифрене 
бројеве једноцифреним ) 
у оквиру прве хиљаде 
1МА.1.1.4.  уме да на 
основу текста правилно 
постави израз са једном  
рачунском операцијом 
1.МА.1.1.5. уме да решава 

једноставне једначине у 
оквиру прве хиљаде 

 Разломци 
1МА.1.3.1. уме да 
прочита и формално 

запише разломак 
n

1
( n< 

10) и препозна његов 
графички приказ 

1МА.1.3.2. уме да 
израчуна половину, 
четвртину и десетину 
неке целине 

Средњи ниво 

 Природни бројеви и 

операције са њима 
1МА.2.1.1. уме да 
примени својства 

природних бројева 
(паран, непаран, највећи, 
најмањи, предходни, 
следећи број)  и разуме 
декадни бројевни систем 
1МА.2.1.2.  уме да одреди 
десетицу, стотину и 
хиљаду најближу датом 

броју 

проблема 
- запажање 
- уочавање  

наставник: 
-усмерава 
-наводи 

-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстицање 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 

-наводи на 
повезивање и 
примену знања 

 

-критеријумски 
тестови  

 
 
 

мај 
јун 



1МА2.1..3.сабира и 
одузима, рачуна вредност 
израза 
1МА2.1.4.рачуна 
вредност израза с највише 
две операције 

1МА2.1.5.уме да решава 
једначине 

Разломци 
1МА.2.3.1. уме да 

препозна разломак 
b

a
 ( 

b≤10, a< b) када је 
графички приказан на 
фигури подељеној на b 

делова 
1МА.2.3..2. уме да 
израчуна n-ти део неке 
целине и обрнуто, 
упоређује разломке 

облика  
n

1
( n<10) 

Напредни ниво 

 Природни бројеви и 

операције са њима  
1МА.3.1.1. уме да 
примени својства 
природних бројева у 
решавању проблемских 
задатака 
1МА.3.1.2. зна својства 
операција сабирања и 
одузимања и уме да их 

примени 
1МА.3.1.3. уме да 
израчуна бројевну 
вредност израза са више 
операција, поштујући 
приоритет 
1МА.3.1.4. уме да решава 



сложеније проблемске 
задатке дате у 
текстуалној форми 
1МА.3.1.5. уме да одреди 
решења неједначине са 
једном операцијом 

Разломци 
1МА.3.3.1. уме да 
прочита, формално 
запише и графички 

прикаже разломак 
b

a
 ( 

b≤10, a< b) 
1МА.3.3.2. зна да 

израчуна део  
b

a
 ( b≤10, 

a< b) неке целине и 
користи то у задацима 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВРШИНА 

 
 10 20 

Основни ниво 

 Геометрија 
1МА.1.2.1. уме да именује 
геометријске објекте у 
равни (квадрат, 
круг,троугао, 
правоугаоник, тачка, дуж, 

права, полуправа, и угао) 
и уочава међусобне 
односе два геометријска 
објекта у равни 
(паралелност, 
нормалност, припадност) 
1МА.1.2.2. зна јединице 
за мерење дужине и 
њихове односе 

1МА.1.2.3. користи 
поступак мерења дужине 
објекта, приказаног на 
слици, при чему је дата 
мерна јединица 
1МА.1.2.4. користи 

-демонстративна 
- интерактивна 
- илустративна 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

- упоређивање 
- мерење 
- рачунање 
- примена стечених 
знања 
наставник: 
-усмерава 

-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 
-усмено 
проверавање 

- практичне 
активности 
-критеријумски 
тестови 

-српски језик 
-природа и друштво 
-слободне активности 
-ликовна култура 

септембар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 

мај 
јун 



поступак мерења 
површине објекта, 
приказаног на слици, при 
чему је дата мерна 
јединица 

Средњи ниво 

Геометрија 
1МА.2.2.1. уочава 
међусобне односе 
геометријских објеката у 
равни 
1МА.2.2.2. претвара 
јединице за мерење 
дужине 

1МА.2.2.3. зна јединице 
за мерење површине и 
њихове односе 
1МА.2.2.4. уме да 
израчуна обим троугла, 
квадрата и правоугаоника 
када су подаци дати у 
истим мерним јединицама 

1МА.2.2.5. уме да 
израчуна површину 
квадрата и правоуаоника 
када су подаци дати у 
истим мерним јединицама 
1МА.2.2.6. препознаје 
мрежу коцке и квадра и 
уме да израчуна њихову 
површину када су подаци 

дати у истим мерним 
јединицама 

Напредни ниво 

 Геометрија 
1МА.3.2.1. претвара 
јединице за мерење 
површине из већих у 
мање 

1МА.3.2.2. уме да 
израчуна обим троугла, 
квадрата и правоугаоника 

 
 



1МА.3.2.3. уме да 
израчуна површину 
квадрата и правоугаоника 
1МА.3.2.4. уме да 
израчуна обим и 
површину сложених 

фигура у равни када су 
подаци дати у истим 
мерним јединицама 
1МА.3.2.5. уме да 
израчуна запремину коцке 
и квадра када су подаци 
дати у истим мерним 
јединицама 

 

 
 
 
 
 
 
 

III 
 

 

 

 

 

 

 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

 

4 

 

 

6 

 

Основни ниво 

 Мерење и мере 
1МА.1.4.1. уме да изрази 
одређену суму новца 
преко разкичитих апоена 
и рачуна са новцем у 
једноставним 
ситуацијама 
1МА.1.4.2. зна коју 
јединицу мере да 

употреби за мерење 
задате запремине 
течности ( l, dl,ml ) 
1МА. 1.4.3. зна коју 
јединицу мере да употрби 
за мерење задате масе ( g, 
kg,t ) 
1MA. 1.4.4. уме да чита 

једноставније графиконе, 
табеле и дијаграме 

Средњи ниво 

 Мерење и мере 
1МА.2.4.1. уме да изрази 
одређену суму новца 
преко разкичитих апоена 
и рачуна са новцем у 

сложенијим ситуацијама 
1МА.2.4.2.зна јединице за 

-експериментална 

- демонстративна 
- игровне 
активности 
- интерактивна 

ученик: 

-упоређивање 
- мерење 
- прављење модела 
- примена стечених 
  знања 
наставник: 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 

-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 

-школски задаци 

-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 
-усмено 
проверавање 
- практичне 
активности 
-критеријумски 

тестови 

-српски језик 

-природа и друштво 
-слободне активности 
-ликовна култура 

септембар 

октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 



време (секунда, минут, 
сат, дан, месец, година) и 
уме да претвара веће у 
мање и пореди временске 
интервале у једноставним 
ситуацијама 

1МА.2.4.3. претвара 
јединице за мерење 
запремине течности из 
већих у мање 
1МА.2.4.4. претвара 
јединице за мерење масе 
из већих у мање 
1МА.2.4.5. уме да 

користи податке 
приказане графички или 
табеларно у решавању 
једноставнијих задатака и 
уме графички да 
представи дате податке 

Напредни ниво 

Мерење и мере 

1МА.3.4.1. зна јединице 
за време (секунда, минут, 
сат, дан, месец, 
година,век) и  уме да 
претвара из једне 
јединице у другу и 
пореди временске 
интервале у сложенијим 
ситуацијама 

1МА.3.4.2. претвара 
јединице за мерење 
запремине течности 
1МА.3.4.3. претвара 
јединице за мерење масе 

 
 
 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Природа и друштво 

             РАЗРЕД: Четврти 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ наставног предмета природа и друштво јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за 

одговоран живот у њему.  

                  Оперативни задаци: 
 

-развијање основних појмова о ширем природном окружењу-завичају и домовини 

-одређивање појма државе 
-упућивање на основне одреднице државе Србије и њено географско и стратешко лоцирање у простору и на карти 
-упознавање природно-географских одлика Србије:рељеф,вода и клима 

-упознавање природног кретања и основне структуре становништва 
-уочавање узајамних права и обавезе државе и грађанаупознавање флоре и фауне наше земље-разноврсности,богатства,угрожености али и сагледавање значајне улоге човека у 
одржавању еколошке равнотеже ради сопственог опстанка 
-комплексно сагледавање човека као живог и свесног друштвеног бића 
-спознавање себе и свијих основних животних потреба и развијање навика здравог живљења(исхрана,хигијена,одевање,здравствена култура) 
-развијање способности запажања основних својстава објеката,појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности 
-оспособљавање ученика за самостално извођење огледа уз подшку учитеља 
-развијање радозналости интересовања и способности за активно упознавање окружења 

-сагледати рад као суштинску активност човека и увидети сврху и смисао људске делатности 
-проналажење информација из различитих извора(писаних,материјалних или усмених) и сагледавање појединих дагађаја и збивања из прошлости; 
-стицање знања о начину живота људи у средњем веку на територији Србије преко временске ленте од лозе Немањића до данас(само у најелементарнијим контурама) 
-развој српске државе(јачање,слабљење,настајање,оживљавање модерне српске државе,успоне и падове...) 
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број 

часова по 
теми  

Образовни стандарди 

Начин 
остваривања 

програма 

(методе и 
технике рада) 

Активности у 
образовно-васпитном 

процесу(ученика и 
наставника) 

 
Процена 

остварености 
обр.стандарда 

 
 

Корелација 

 
 

Временска 
динамика 
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ДОМОВИНА, 

ДЕО СВЕТА 
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ОСНОВНИ НИВО 

Држава Србија и њена 

прошлост 

1ПД.1.6.1. зна основне облике 

рељефа и површинских вода 

1ПД.1.6.2. зна основне типове 

насеља и њихове карактеристике 

1ПД.1.6.3.  зна географски 

положај и основне одреднице 

државе Србије: територија, 

границе, главни град, симболи, 

становништво 

Друштво 

1ПД.1.5.1.  зна које друштвене 

групе постоје и ко су њихови 

чланови 

1ПД.1.5.2.  зна основна правила 

понашања у породици, школи и 

насељу 

СРЕДЊИ НИВО 

 Држава Србија и њена 

прошлост 

1ПД.2.6.1. препознаје и именује 

облике рељефа и површинских 

вода у свом месту и у околини  

1ПД.2.6.2. зна основне одлике 

рељефа и вода у држави Србији 

1ПД..2.6.3. разуме повезаност 

природно-географских фактора- 

рељефа, вода, климе- и 

делатности људи  

 Друштво 

1ПД.2.5.1. зна које су улоге 

различитих друштвних група и 

њихових чланова 

1ПД.2.5..2.  зна која су права и 

обавезе чланова у различитим 

друштвеним групама 

НАПРЕДНИ НИВО 

Друштво 
1ПД.3.5.1. разуме заједничке 

карактеристике друштвених 

група и разлике међу њима 

1ПД.3.5.2. разуме да се права и 

обавезе чланова друштвених 

група међусобно допуњују 

-дијалошка 
- амбијентална 
-експериме 
нтална 
- партиципа 

тивне 
- решавање 
проблем  
  ситуација 
- илустративна 
- кооперативна 
- интерактивна 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ученик: 
-посматрање 
- описивање 
- истраживање 
експериментисање 
- закључивање 

- играње 
- бележење 
- праћење 
наставник: 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 

-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-наводи на повезивање 
и примену знаља 

-постављање 
занимљивих питања 
-организује и 
усмерава  
извођење огледа 
наставник: 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 

-сугерише 
-поставља проблем 
-подстицање 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-наводи на повезивање 

и примену знања 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 
-усмено 

проверавање 
- практичне 
активности 
-критеријумски 
тестови  

-српски језик 
-ликовна култура 
 
 
 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУСРЕТ СА 

ПРИРОДОМ 
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ОСНОВНИ НИВО 

 Жива и нежива природа 
1ПД.1.1.1. прави разкику између 

живе и неживе природе 

1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини 

живу и неживу природу 

1ПД.1.1.3. зна заједничке 

карактеристике живих бића 

1ПД.1.1.4. уме да класификује 

жива бића према једном од 

следећих критеријума: изгледу, 

начину исхране, кретања и 

размножавања 

1ПД.1.1.5. препознаје и именује 

делове тела  живих бића 

1ПД.1.1.6. разликује станишта 

према условима живота и живим 

бићима у њима 

СРЕДЊИ НИВО 

 Жива и нежива природа 

1ПД.2.1.1. разуме повезаност 

живе и неживе природе на 

очигледним примерима 

1ПД.2.1.2. зна основне разлике 

између биљака, животиња и људи 

1ПД.2.1.3. примењује вишеструке 

критеријуме класификације 

живих бића 

1ПД.2.1.4. зна улогу основних 

делова живих бића 

1ПД.2.1.5. разуме повезаност 

услова живота и живих бића у 

станишту 

1ПД.2.1.6. разуме међусобну 

зависност живих бића у животној 

заједници 

НАПРЕДНИ НИВО 

 Жива и нежива природа 

1ПД.3.1.1. разуме повезаност 

живе и неживе природе на мање 

очигледним примерима 

1ПД.3.1.2. разуме функционалну 

повезаност различитих делова 

тела живих бића 

-дијалошка 

-амбијентална 
-експериме 

нтална 
- партиципа 
тивне 
- решавање 
проблем  
  ситуација 
- илустративна 
- кооперативна 

- интерактивна 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ученик: 
- посматра 
-описује 
-процењује 
-експериментише 
-истражује 

-ствара 
-бележи 
-групише 
наставник: 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 

-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање 
и примену знања 

-поставља питања 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 
-усмено 

проверавање 
- практичне 
активности 
-критеријумски 
тестови  

-српски језик 
-ликовна култура 
 
 
 
 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 
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ИСТРАЖУЈЕМО 

ПРИРОДНЕ 

ПОЈАВЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ НИВО 

 Материјали 

1ПД.1.3.1. зна основна својства 

воде, ваздуха и земљишта 

1ПД.1.3.2. зна да су вода у 

природи, ваздух и земљиште 

састављени од више материјала 

1ПД.1.3.3. зна да различите 

животне намирнице садрже 

различите састојке 

1ПД.1.3.4. зна основна својства 

материјала: тврдоћа, еластичност, 

густина, растворљивост, 

провидност, намагнетисаност 

1ПД.1.3.5. зна да својства 

материјала одређују њихову 

употрбу и препознаје примере у 

свом окружењу 

1ПД.1.3.6. зна промене 

материјала које настају због 

промене температуре, услед 

механичког утицаја и деловања 

воде и ваздуха 

Кретање и орјентација у 

простору 
1ПД.1.4.1. уме да препозна 

кретање тела у различитим 

појавама 

1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се 

људи орјентишу у простору: лева 

и десна страна, стране света, 

адреса, карактеристични објекти 

1ПД.1.4.3. уме да одреди стране 

света помоћу Сунца 

1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење 

времена: дан, недеља, месец, 

година, деценија и век 

1ПД.1.4.5. уме да прочита 

тражене информације са 

часовника и календара 

СРЕДЊИ НИВО 

 Материјали 

1ПД.2.3.1. зна сложенија својства 

воде и ваздуха: агрегатно стање и 

кретање 

1ПД.2.3.2. зна да су различита 

својства воде, ваздуха и 

земљишта последица њиховог 

 
- дијалошка 
- амбијентална 
- експериме 
нтална 
- партиципа 

тивне 
- решавање 
проблем  
  ситуација 
- илустративна 
- кооперативна 

- интерактивна 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ученик: 
-посматра 
-описује 
-уочава 
-истражује 
-експериментише 

-сналази се у простору 
и времену  
наставник: 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 

-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање 
и примену знања 
-постављање 

занимљивих питања 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 
-усмено 

проверавање 
- практичне 
активности 
-критеријумски 
тестови  

-српски језик 
-математика 
-музичка култура 
-слободне активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различитог састава 

1ПД.2.3.3. разликује материјале 

који су добри проводници 

топлоте и електрицитета од оних 

који то нису 

1ПД.2.3.4. зна да топлотна и и 

електрична проводљивост 

материјала одређују њихову 

употребу и препознаје примере у 

свом окружењу 

1ПД.2.3.5. разликује повратне и 

неповратне промене материјала 

1ПД.2.3.6. разликује промене 

материјала при којима настају 

други материјали од оних 

промена материјала при којима не 

настају други материјали 

 Кретање и орјентација у 

простору 
1ПД.2.4.1. зна да кретање тла 

зависи од силе која на њега 

делује, врсте подлоге и облика 

тела 

1ПД.2.4.2. зна да се светлост 

креће праволинијски 

1ПД.2.4.3. уме да пронађе 

тражене улице и објекте на плану 

насеља 

1ПД.2.4.4. уме да пронађе 

основне информације на 

географској карти Србије: највећа 

и најважнија насеља, облике 

рељефа и површинских вода 

1ПД.2.4.5. уме да пронађе и 

упише тржене информације на 

ленти времена 

НАПРЕДНИ НИВО 

 Материјали 

1ПД.3.3.1.  разуме како загревање 

и хлађење воде и ваздуха утичу 

на1ПД.2.4.1.  појаве у природи 

1ПД:3.3.2. примењује знање о 

променама материјала за 

објашњење појава у свом 

окружењу 

 Кретање и орјентација у 

простору 
1ПД.3.4.1. уме да чита географску 

 
 
 



карту примењујући знања о 

странама света и значењу 

картографских знакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАД, ЕНЕРГИЈА, 

ПРОИЗВОДЊА И 

ПОТРОШЊА 
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3 

 

 

ОСНОВНИ НИВО 

 Екологија 

1ПД.1.2.1. препознаје и именује 

природне ресурсе 

1ПД.1.2.2. зна употрбну вредност 

природних ресурса 

1ПД.1.2.3. разликује повољно и 

неповољно деловање човека по 

очување природе 

СРЕДЊНИ НИВО 

1ПД.2.2.1. разликује обновљиве и 

необновљиве природне ресурсе 

1ПД.2.2.2. разуме еколошку 

оправданост употребе 

обновљивих ресурса и 

рационалног коришћења 

необновљивих ресурса 

1ПД.2.2.3. зна основне мере 

заштите живе и неживе природе 

као природних ресурса 

1ПД.2.2.4. зна шта је добробит 

животиња и поступке којима се 

она штити 

 
- дијалошка 
- амбијентална 
- експериме 
нтална 

- партиципа 
тивне 
- решавање 
проблем  
  ситуација 
- илустративна 
- кооперативна 
- интерактивна 

 
 
 

ученик: 
- посматрање 
- описивање 
- сакупљање 
- истраживање 

- процењивање 
- експерименти- 
сање 
- закључивање 
- играње 
- бележење 
-прављење  
-посматра 

-уочава 
-истажује 
-сазнаје 
-ствара 
-сакупља 
наставник: 
-усмерава 
-наводи 

-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 

-усмено 
проверавање 
- практичне 
активности 
-критеријумски 
тестови  

-ликовна култура 
-српски језик 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 

фебруар 
март 
април 
мај 
јун 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 
ОСВРТ УНАЗАД- 

ПРОШЛОСТ 
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ОСНОВНИ НИВО 

Држава Србија и њена 

прошлост 

1ПД.1.6.4.  зна најважније 

догађаје, појаве и личности из 

прошлости 

1ПД.1.6.5.  зна основне 

информације о начину живота 

људи у прошлости 

1ПД.1.6.6. зна шта су историјски 

извори и именује их 

СРЕДЊИ НИВО 

1ПД.2.6.4. зна редослед којим су 

се јављали важни историјски 

догађаји, појаве и личности 

1ПД.2.6.5. уочава сличности и 

разлике између начина живота 

некад и сад 

1ПД.2.6.6. познаје основна 

културна и друштвена обележја 

различитих историјских периода 

1ПД.2.6.7. препознаје на основу 

карактеристичних историјских 

извора о ком историјском 

периоду или личности је реч 

НАПРЕДНИ НИВО 
1ПД.3.6.1. зна шта је претходило, 

а шта је уследило након важних 

историјских догађаја и појава. 

 

-дијалошка 
-амбијентална 
-експериме 
нтална 
- партиципа 
тивне 

- решавање 
проблем  
  ситуација 
- илустративна 
- кооперативна 
- интерактивна 

- посматрање 
- описивање 
- сакупљање 
- истраживање 
- процењивање 
- експерименти 

сање 
- закључивање 
- играње 
- бележење 
- прављење 
 
 
 

 
 

-школски задаци 
-домаћи задаци 
-контролне вежбе 
-петоминутне 
вежбе 
-усмено 

проверавање 
- практичне 
активности 
-критеријумски 
тестови  

-народна традиција 
-српски језик 
 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Ликовна култура 

              РАЗРЕД: Четврти 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ наставног предмета ликовна кутура је  да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са 

демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета, да развија способност ученика за опажање облика, величина, 

светлина, боја, положаја облика у природи.  

 Оперативни задаци: 

 

-развијање способности за препознавање традиционалне, модерне и савремене уметности 

-стварају  интересовања и потребе за посећивање изложби, галерија, музеја и чување културних добара. 

 

 

Р
ед

.б
р
. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 
број 

часова 
по теми  

Начин остваривања 
програма 

(методе и технике 

рада) 

Активности у образовно-
васпитном процесу(ученика и 

наставника) 

 
Процена остварености 

циљева  

 
 

Корелација 

 
 

Временска 

динамика 
О 
 

 

У 
 

 
 

 

 
I 

 

 

КОЛАЖ,ФРОТАЖ,ДЕ

КОЛАЖ, 

АСАМБЛАЖ 
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-дијалошка 
- демонстративна 
- кооперативна 

-креирање 
- сечење 
- лепљење 
- доцртавање 
- досликавање  
 

-примена материјала и 
техника 
-анализа свог рада 
-анализа радова других 
ученика 
-коришћење других извора 
знања 

 
-музичка култура 
-природа и друштво 
-слободне 
активности 
 
 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 

-усвајање знања о боји, ликовним техникама и креативно и практично раде са односима боја 

-граде искуства и критеријуме према захтевима програма, ликовних уметности и ликовних појава у животу 

-препознају ликовне технике 



-збирка радова април 
мај 
јун 

 

 

 

II 

ВЕЗИВАЊЕ ОБЛИКА 

У 

ТРОДИМЕНЗИОНАЛ

НОМ ПРОСТОРУ 
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-дијалошка 
- демонстративна 
- прављење 

ученик: 
-посматра, слика, ваја, 
уочава 
наставник: 

-усмерава,наводи, 
ствара ситуацију,сугерише, 
подстиче,дискутује, 
анализира,мотивише, 
координира,развија 
кооперативност 
 

-примена материјала и 
техника 
-анализа свог рада 
-анализа радова других 

ученика 
-коришћење других извора 
знања 
-збирка радова 
(портфолио 

-српски језик 
-музичка култура 
-природа и друштво 
-слободне 

активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 

јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

 

 

 

III 

 

СЛИКАРСКИ 

МАТЕРИЈАЛИ И 

ТЕХНИКЕ 

 

 

6 

 

 

4 

 

-дијалошка 
- демонстративна 

- хеуристичка 

ученик: 
- посматра, уочава, слика, 

црта 
наставник: 
-усмерава,наводи, 
ствара 
ситуацију,сугерише,подстиче, 
дискутује,анализира, 
мотивише,координира, 
-развија кооперативност 

-примена материјала и 
техника 

-анализа свог рада 
-анализа радова других 
ученика 
-коришћење других извора 
знања 
-збирка радова 
(портфолио 

-српски језик 
-музичка култура 

-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 

новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

 

 

 

 

 

IV ОСНОВНЕ И 

ИЗВЕДЕНЕ БОЈЕ 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-дијалошка 
- демонстративна 
- експеримент 

ученик: 
- слика,закључује, 
комбинује  
наставник: 

-усмерава,наводи,ствара 
ситуацију,сугерише, 
подстиче,дискутује, 
анализира,мотивише, 
координира,развија 
кооперативност 

-примена материјала и 

техника 
-анализа свог рада 
-анализа радова других 
ученика 
-коришћење других извора 

знања 
-збирка радова 
(портфолио) 

-српски језик 
-музичка култура 
-слободне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 

јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

ЛИНИЈА, 

ПОВРШИНА, 

ВОЛУМЕН,БОЈА И 

ПРОСТОР 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дијалошка 
- демонстративна 
- хеуристичка 

ученик: 
- слика,  комбинује, ваја, 
креира 
наставник: 
-усмерава,наводи,сугерише, 

подстиче,дискутује, 
анализира,мотивише, 
координира,развија 
кооперативност 
 

-примена материјала и 
техника 
-анализа свог рада 
-анализа радова других 
ученика 

-коришћење других извора 
знања 
-збирка радова 
 
 
 
 
 

 
 

 

-српски језик 
-музичка култура 
-слободне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 

фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

 

 

 

 

 

VI 

 

 

АМБИЈЕНТ, 

СЦЕНСКИ ПРОСТОР 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

-дијалошка 
- демонстративна 
- игра 
- кооперативна 

ученик: 
- комбинује, ваја, креира, 
слика, прави 
наставник: 
-усмерава,наводи,сугерише, 
подстиче,дискутује, 

анализира,мотивише, 
координира,развија 
 
 

-примена материјала и 
техника 
-анализа свог рада 
-анализа радова других 
ученика 
-коришћење других извора 

знања 
-збирка радова 
(портфолио) 
 

-српски језик 
-музичка култура 
-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Музичка култура 

              РАЗРЕД: Четврти 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ наставе музичке културе јесте развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности, као и оспособљавање за 

разумевање могућности музичког изражавања.   

 

Оперативни задаци: 
-учење по слуху и учење са нотног текста различитог садржаја и расположења,традиционалне и уметничке музике 

-певање наменских песама као звучна припрема за поставку музичке писмености 

-свирање пратње за бројалице,песме,игре на ритмичком дечјем инструменту 

-слушање вокално-инструменталних композиција за децу и кратких инструменталних композиција различитог садржаја,облика и расположења као и музичких прича 

-слушање народних песама и игара 

-креирање ритмичке пратње за бројалице,песме,приче,игре користећи различите изворе звука 

-креирање покрета уз певану или слушану музику 

-осмишљавање покреата уз музику 

-слободно музичко истраживање. 

 

 

Р
ед

.б
р
. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 
број 

часова 

по 

теми  

Начин остваривања 

програма 

(методе и технике рада) 

Активности у образовно-

васпитном процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика  

 

 

-  



 

 

 

I 

 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 Певање 

 Свирање 
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-аудитивна 
- дијалошка 
- кооперативна 
- демонстративна 

ученик: 
уочава,слуша,пева, 
изражава се, комуницира 
истражује, свира 
наставник: 
усмерава, наводи, 

ствара ситуацију, сугерише,подстиче, 
дискутује,анализира, 
мотивише,координира, 
развија кооперативност 

-певање песама 
-извођење песама на 
мелодијским 
инструментима 
-ритмичке вежба 
-осмишљавање 
покрета уз музику 
-изражавање о 

одслушаној 
композицији 

 

-српски језик 

-природа и 
друштво 
-физичко 
васпитање 
-народна 
традиција 
-ваннаставне 

активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 

 
 

 
 

 

 

 

II 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 
7 

-демонстративна 
-аудитивна 
-дијалошка 
-истраживачка 
-кооперативна 

ученик: 
уочава,слуша,пева, 
изражава се, комуницира 
истражује, свира 
наставник: 
усмерава, наводи, 
ствара ситуацију, сугерише,подстиче, 
дискутује,анализира, 

мотивише,координира, 
развија кооперативност 

певање песама 
-извођење песама на 
мелодијским 
инструментима 
-ритмичке вежба 
-осмишљавање 
покрета уз музику 
-изражавање о 

одслушаној 
композицији 
 

-српски језик 

-народна 

традиција 
-ваннаставне 
активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 

мај 
јун 

 
 

 

 

 

III 

 

 

 

СТВАРАЊЕ 

МУЗИКЕ 

11 

-демонстративна 
-аудитивна 
-дијалошка 
-истраживачка 

-кооперативна 

ученик: 
уочава,слуша,пева, 
изражава се, комуницира 
истражује, свира 

наставник: 
усмерава, наводи, 
ствара ситуацију, сугерише,подстиче, 
дискутује,анализира, 
мотивише,координира 
 
 
 

-  
 

певање песама 
-извођење песама на 
мелодијским 
инструментима 

-ритмичке вежба 
-осмишљавање 
покрета уз музику 
-изражавање о 
одслушаној 
композицији 
 

-српски језик 

-физичко 
васпитање 
-народна 
традиција 
-ваннаставне 

активности 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 

јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

 
 



 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Физичко васпитње 

         РАЗРЕД: четврти 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 108 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 3 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Циљ Разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком ), развоју моторичких способности, стицању, 

усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и 

рада. 

  

 

Оперативни задаци: 
-упознавање значаја и суштине физичког и здравственог васпитања. 

-подстицање хармоничног физичког развоја и правилног држања тела. 

-развијање здравствене културе ради ефикасног очувања здравља, повећања отпорности организма на штетне утицаје савременог начина живота и рада, као и других 

неповољних утицаја еколошке средине. 

-усвајање одређеног фонда моторичких  знања, умења и навика неопходних за ефикасно задовољење потреба развоја и очувања здравља. 

-подстицање и активирање латентне способности и изузетне моторне надарености за свестрано развијање и усавршавање у спорту, играма и другим физичким 
активностима. 

-помагати оптималан раст и развој детета, који је отежан погоршаним условима живота. 

-развијати елементе ритма сједињавањем кинетичких и енергетских елемената у органску целину ( рад-одмор , напрезање-релаксација, убрзавање-успоравање) 

-игре за развијање психомоторних особина (окретност,брзина,снага) 
-ритмичко ходање и трчање са променом ритма,темпа и динамике уз пљесак и одговарајућу музичку пратњу 
 

 

д
.б

р
. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 

број 
часова по 

теми  

Начин остваривања 

програма 
(методе и технике 

рада) 

Активности у образовно-
васпитном процесу(ученика и 

наставника) 

 
Процена остварености 

циљева  

 
 

Корелација 

 

 
Временска 
динамика 



О 
 
 

У 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I 

 

 

 

 АТЛЕТИКА 
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13 

-разговор 
-демонстрација 
-практична актив. 

-ходање 
- трчање 
- вежбање 

- анализирање 
- објашњавање 
- такмичење 
- самосталан и интерактиван рад 
( парови, тројке, групе, 
тим) 
 
-усмерава 

-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 
 

 
-бележење активности, 
-праћење 
-слушање 
-процењивање 
- активност на часу  
-мерење физичких 
способности 

 

 
 

 
-српски језик 
-свет око нас 

-музичка култура 

септембар 
октобар 
новембар 

децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

 

 

 

II 

  

 

ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМА И 

ТЛУ 

 
 

 

 

9 

 

 

6 

-м. објашњавања 
-демонстрација 
-практична актив. 

-вежбање 

- анализирање 
- поређење 
 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 

-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 
                    

 
-бележење активности, 
-праћење 
-слушање 
-процењивање 
- активност на часу  

-мерење физичких 
способности 
 

 

-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 

септембар 

октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 

јун 



 
 

 
III 

  

 

ОСНОВИ 

ТИМСКИХ 

ИГАРА 

 

 

 

 

14 

 

8 

-разговор 
-демонстрација 
-практична актив. 

-вежбање 

- анализирање 
- поређење 
- трчање 
-скакање  
 
-усмерава 
-наводи 

-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 

 
-бележење активности, 
-праћење 

-слушање 
-процењивање 
- активност на часу  
-мерење физичких 
способности 
 

 
-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 

 

 

 

 

 

IV 

  

 

 

РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА 

И НАРОДНИ 

ПЛЕСОВИ 

 
 

 

 

 

4 

 

 

7 

 -м. објашњавања 
-демонстрација 

-практична актив. 

-вежбање 

-анализирање 
-поређење 
-класификација  

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 

-развија кооперативност 

 
-бележење активности, 
-праћење 
-слушање 
-процењивање 
- активност на часу  
-мерење физичких 

способности 
 

 
-српски језик 

-свет око нас 
-музичка култура 

септембар 
октобар 

новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

 

 

 

 

V 

 

МИНИМАЛНИ 

ОБРАЗОВНИ 

ЗАХТЕВИ 

 
 

 

13 

 

16 

- разговор 
- демонстрација 
- практична актив. 

-вежбање 
-анализирање 
-поређење 
-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 

-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 

 
-бележење активности, 
-праћење 
-слушање 
-процењивање 

- активност на часу  
-мерење физичких 
способности 
 

 
-српски језик 
-свет око нас 
-музичка култура 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 

мај 
јун 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Народна традиција  

              РАЗРЕД: Четврти  

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

 
Циљ предмета народна традиција  је да ученике уведе у активности ревитализације традиције, кроз непосредно упознавање материјала и 

духовне традицијске културе свога народа; спречити убрзано одумирање важних елемената традицијске културе и праксе и код ученика стварати свест 

о себи самом и свом месту у свету сличних и различитих. 

Оперативни задаци: 

 
- стицање елементарних знања о традиционалним облицима траспорта и транспортних средстава и њиховом значају за живот људи на селу и у граду 

- продубљивање знања о занатима и објектима значајним за саобраћај  

- продубљивање знања о празницима и занатима 

- упознавање различитих музичких инструмената и њихове улоге у традиционалној култури 

- стицање вештина прављења музичких инструмената 

- упознавање са носиоцима народне традиције 

 - упознавање наука које проучавају народну традицију 

- схватање важности чувања и неговања народне традиције 

 

Р
ед

.б
р
. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 

број 

часова 

по 

теми  

Начин остваривања 

програма 

(методе и технике 

рада) 

Активности у образовно-

васпитном процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика  

 

 



 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ТРАДИЦИОНАЛНИ 

ОБЛИЦИ 

ТРАНСПОРТА И 

ТРАНСПОРТНА 

СРЕДСТВА 

14 

-демонстративна 
-истраживачка 
-илустративна 
-стваралачка 
-игровне активности 

слуша   
разговара  
истражује  
сазнаје  
скупља 
наставник: 

усмерава, наводи, 
ствара ситуацију, сугерише,подстиче, 
дискутује,анализира, 
мотивише,координира 
 

изложбе 
цртежи 
практични радови 
писани радови 

 
 

-српски језик 

-природа и 
друштво 
-верска настава 
-ликовна култура 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 

март 
април 
мај 
јун 

 

 

 

 

 

I I 

 

 

 

 

 

 

НАРОДНИ МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ  

 

 

 
15 

 

 

 

 

-демонстративна 

-истраживачка 
-илустративна 
-стваралачка 
-игровне активности 

слуша   

разговара  
истражује  
сазнаје  
скупља 
наставник: 
усмерава, наводи, 
ствара ситуацију, сугерише,подстиче, 
дискутује,анализира, 

мотивише,координира 
 
 
 
 

изложбе 

приредб 
драматизација 
практични радови 

 
 

-српски језик 

-природа и 

друштво 
-ликовна култура 

 

септембар 

октобар 
новембар 
децембар 
јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 

јун 

 
 

 

 

 

I I I 

 

 

 

 

 

НОСИОЦИ НАРОДНЕ 

ТРАДИЦИЈЕ 

 

 

7 

-демонстративна 
-истраживачка 
-илустративна 
-стваралачка 

-игровне активности 

слуша   
разговара  
истражује  
сазнаје  

скупља 
наставник: 
усмерава, наводи, 
ствара ситуацију, сугерише,подстиче, 
дискутује,анализира, 
мотивише,координира 

изложбе 
приредбе 
драматизација 
практични радови 

писани радови 

 
 

-српски језик 

-природа и 
друштво 
-верска настава 
-ликовна култура 

 

септембар 
октобар 
новембар 
децембар 

јануар 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Верска настава 

              РАЗРЕД: Четврти 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА:  Циљ наставе верске наставе у четвртом разреду је да ученици стекну основно знање о томе да 

је Бог створио свет због и за човека, да га је створио са намером да живе вечно, као и да Бог није одустао од своје првобитније идеје после 

греха првих људи. Као средство за успостављање односа и заједнице са Богом, људи су добили Свету тајну евхаристије – Литургију, од 

самог Господа Исуса Христа, која представља икону будућег Царства Божијег.  

 

Оперативни задаци: 

- Изграде свест о томе да Бог општи са светом кроз човека Христа; 

- Уоче да је христос корпоративна личност; 

- Запазе да у цркви нико не може да постоји сам са себе, без заједнице са свима; 

- Стекну појам о бићу као заједници; 

- Схвате да је извор сваког греха егоизам. 

 

Р
ед

.б
р
. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 

број часова 

по теми  
Начин 

остваривања 

програма 

(методе и технике 

рада) 

Активности у 

образовно-васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика 

О 

 

 

У 

 

 

 

С 

1. ПРВИ СУСРЕТ 1   

 

Методе рада: 

монолошко-
дијалошка,рад на 

 

Наставник 
прича,показује,објаш
њава,поставља 

 

 Септембар  



2. 
Циљ због кога је Бог створио свет (да свет постане 

Црква) 
1 1  

тексту, 

демонстративна; 

 

 

Облици рада: 
фронтални, 

групни, 

рад у паровима; 

 

 

Наставна 

средства: 
текстуална, 

визуелна,аудио-

визуелна. 

итања, нимира, 

социра, одстиче 

критичко мишљење, 

смерава на 
повезивање са 

претходним 

догађајима из 

прошлости, 

упоређује; 

 

 

Ученик 
слуша,посматра,разм

ишља, пише, тражи 

на карти, анализира 

слике, еме или скице, 
оставља питања, 

дајеодговоре, 

истражује, износи 

ставове, закључке и 

мишљења 

 

Септембар  

3. Црква је конкретна литургијска заједница 1 1  

 

Септембар - 

октобар  

4. 
Литургија је заједница многих људи и природе са 

Богом Оцем преко једнога човека - Христа 
3 3  

 

Октобар - 

новембар  

5. 
Структура Литургије (епископ, свештеници, 

ђакони и народ) 
1 1  

 

Новембар   

6. Црква као икона будућег века 3 2  

 

Децембар - 

јануар  

7. 
Одбијање првог човека Адама да сједини створену 

природу са Богом 
5 6  

 

Фебруар - 
април  

8. Црква у хришћанској архитектури 2 5  

 

Април - јун 

 

 

 

 

 



Додатна настава 

Предмет:  МАТЕМАТИКА    

Разред: Четврти   

Годишњи фонд часова: 36                 

Циљеви  и  задаци:  

-развијање логичког мишљења, поступка решавања проблемских задатака 
- развијање тачности и прецизности при раду и логичког мишљења 

- развијање логичког мишљења 

- оспособљавање ученика за самостално решавање проблема 

- развијање способности уочавања битног у проблему 
- прецизност и уредност при раду 

 -развијање способности уочавања битног у проблему 

- прецизност и уредност при раду 
 -примена научених знања о јединицама мере и претварању јединица на конкретне проблеме 

- решавање логичког мишљења и закључивања 

- примена наученог кроз решавање проблемских и занимљивих задатака. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА-МАТЕМАТИКА 
 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј 

н
ас

та
вн

е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
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о
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п
о
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и

 

1. Логички и комбинаторни задаци 4 

2. Природни бројеви и операције са њима 6 

3. Проблемски задаци 5 



4. Квадрат и правоугаоник 5 

5. Коцка и квадар 

 
6 

6. Проблеми превожења, пресипања, мерења 

 
3 

7. Занимљиви задаци 

 
7 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 

                            

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Допунска настава    

    Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК         

Разред: Четврти           Годишњи фонд часова:  18 

Циљеви  и  задаци: 
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво, усмено и писмено изражавање 
-богаћење речника,језичког и слилског израза 

-оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникативним 

ситуацијама ( улога говорника, слушаоца, саговорника) 
-увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног,логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког) 

-оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевно уметничких дела разних жанрова 

-поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика 

-упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК 
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Назив наставнe теме Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о
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м
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1. Језичка култура  6 

2. Књижевност  4 

3. Језик – граматика и правопис 8 

                                                                                                                                     УКУПНО 18 
НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  

овладавању предвиђеним програмским садржајима. 



                      Допунска настава    

 Предмет: МАТЕМАТИКА      

Разред: Четврти                   Годишњи фонд часова:  18 

Циљеви  и  задаци: 
-да савладају читање, писање природних бројева у декадном бројевном систему 

-умеју да читају и записују помоћу слова основна својства рачунских операција 

-науче да природне бројеве приказују тачкама бројевне полуправе 
-успешно решавају једноставне текстуалне задатке 

-врше четири основне рачунске операције у скупу природних бројева 

-упознају мерење масе тела и запремине течности, упознају нове јединице мера и њихове односе 
- знају да одреде површину правоугаоника и квадрата 

- упознају јединице за површину и запремину и примењују их при рачунању везано за квадрат, правоугаоник, квадар и коцку 

-стичу представе о подударности фигура (преко модела и цртања). 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА 
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Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
ва

 

п
о
 т

ем
и

 

1. Скуп природних бројева 12 

2. Мерење и мере 2 

3. 

 
Површина и запремина 4 

                                                                                                                                     УКУПНО 18 
 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  

овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

 



 
 
 
 
 
 
  
 
 

ОШ „Карађпрђе“, Раша 
 
 
 

НАСТАВНИ ПЛАНПВИ ЗА РАЗРЕДЕ ДРУГПГ 
ЦИКЛУСА ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА  

 

 

 

 

 

2014./15. – 2018./19. 
[34210 Рача, Карађорђева 102] 

[ тел-факс: 034 / 751-251, 751-468, e-mail:oskarraca@gmail.com] 



 

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ ЗА РАЗРЕДЕ ДРУГОГ ЦИКЛУСА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
  
 
 

 ОШ „Карађпрђе“, Раша  
 
 

 

ШКПЛСКИ ПРПГРАМ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 

ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА 

ШКПЛСКЕ 2014./2015. ГПДИНЕ 

 

 

2014./15. – 2018./19. 
[34210 Рача, Карађорђева 102] 

[ тел-факс: 034 / 751-251, 751-468, e-mail:oskarraca@gmail.com] 



РАЗРЕД: Пети 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик 

            РАЗРЕД: Пети 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 180 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 5 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Овладавање основним законитостима српског језика на којем ће се ученици усмено и писмено правилно изражавати; упознавање, 

доживљавање и оспособљавање ученика за тумачење одабраних књижевних дела, позоришних, филмских и других уметничких остварења 

из српске и светске баштине; развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; описмењавање ученика на 

темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; поступно и систематично упознавање граматике и правописа 

српског језика; упознавање језичких појмова и појава, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика;  

оспособљавање за читање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; подстицање 

ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво. 

 

Оперативни задаци: 
-поступно и систематично упознавање граматике 
-стицање  знања о врстама речи и граматичким категоријама променљивих речи, о значењу и употреби падежа, о врстама глагола 

-проширивање знања о реченичним члановима 

-стицање знања о простим и сложеним реченицама 

-проширивање знања о глаголским облицима 

стицање знања о простој и сложеној  реченици као синтаксичкој јединици 

-усвајање основних теоријских и функционалних појмова из књижевности 

-развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности 

-осамостаљивање за самосталну анализу лирских, епских и драмских дела 

-усвајање књижевних и функционалних појмова 

-оспособљавање и мотивисање ученика за истраживање одређених вредности са становишта уоченог проблема, доказивање утисака и тврдњи 

-увођење ученика у потпунију анализу ликова 
-разумевање и тумачење идејног слоја текста 

анализу ликова 

-разумевање и тумачење идејног слоја текста 

-упућивање ученика у друштвено-историјску условљеност уметничког дела 

-овладавање књижевнотеоријским и функционалним  појмовима 



-усавршавање изражајног читања 

-поступно и систематично упознавање правописа српског језика 

-проверавање, понављање и увежбавање садржаја из претходних разреда 

-увежбавање и правилно коришћење интерпункције  

 

-навикавање ученика на коришћење правописа 
-проверавање и увежбавање садржаја из претходних разреда 

описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског језика, оспособљавање за правилно изговарање одређених речи 

-оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у рзличитим видовима његове усмене и писане употребе 

-описмењавање ученика за писање писама 

-оспособљавање за писање обавештења и нтервјуа, увежбавање и припремање за писање различитих описа уз вођење рачуна о стилским вредностима описивања, 

развијање смисла за причање и препричавање текста (по сопственом плану или сажето, уз промену граматичког лица), увежбавање писања сажетка (резимеа) 

-развијање потребе и навике за синтаксичких и лексичких вежбања, омогућавање читања, нелинеарних елемената текста 
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програма 

(методе и 
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Активности у 

образовно-

васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска динамика 
О 

 

 

У 

 

 

 

С 

1.  

Књижевност 
-лирика 

-епика 

-драма 

 

 

 

 
51 9 60 

СЈ.1.1.5. 

СЈ. 1.4.1. 
СЈ.1.4.2. 

СЈ.1.4.3. 

СЈ.1.4.5. 

СЈ.1.4.6 

СЈ.1.4.8. 

СЈ.1.1.1. 

СЈ.1.1.4.1 

СЈ.2.1.2. 

СЈ.2.1.5 

СЈ.2.4.1. 

СЈ.2.4.2. 
СЈ.2.4.4. 

СЈ.2.4.5. 

СЈ.2.4.6. 

-дијалошка 

-монолошка 

-текстуална 

комбинована 

 

-припрема 
-прати 

-помаже 
-мотивише 

-објашњава 

-сагледава 

-анализира 

-демонстрира 

издвајање битног 

- писање 

-запажање детаља 

 

 

-иницијално 
тестирање 

-тестови знања по 

нивоима 

-усмене провере 

-чек листе 

-завршно тестирање 

Историја 

Географија 
Информатика 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Биологија 

Т 

О 
К 

О 

М 

 

Ц 

Е 

Л 

Е 

 

Ш 

К 
О 

Л 

С 



СЈ.2.4.9. 

 

СЈ.3.1.1. 

СЈ.3.1.2. 
СЈ.3.4.1. 

СЈ.3.4.3. 

СЈ.3.4.4. 

СЈ.3.4.7. 

 

К 

Е 

 

Г 
О 

Д. 

 

2. Језик 

-правопис 

-граматика 

-ортоепија 

38 30 68 

СЈ.1.2.1. 

СЈ.1.2.2. 

СЈ.1.2.7. 

СЈ.1.2.8. 

СЈ.1.3.2. 
СЈ.1.3.4. 

СЈ.1.3.5. 

СЈ.1.3.6. 

СЈ.1.3.10. 

СЈ.2.2.5. 

СЈ.2.3.2 

СЈ.2.3.3. 

СЈ.2.3.7. 

СЈ.2.3.8. 

СЈ.3.2.5. 

СЈ.3.3.1. 

СЈ.3.3.4. 
СЈ.3.3.6. 

-вербално-

текстуална 

-аудитивна 

демонстративна 

-дијалошка 

-монолошка 

-текстуална 

комбинована 

-припрема 

-прати 

-помаже 

-саветује 

-мотивише 
-објашњава 

-сагледава 

-истиче значајне 

појединости 

-анализира 

усвајање нових 

знања 

-дефинисање нових 

појмова 

-анализирање 
-решавање 

конкретних примера 

и задатака 

-писање школских и 

домаћих задатака 

-рад у паровима 

-истраживачки рад 

-изговарање 

народних брзалица 

-казивање стихова  

-усвајање нових 

знања 
-дефинисање нових 

појмова, именовање  

 

Информатика, 

Музичка култура, 

Математика, 

Страни језици 

Т 

О 

К 

О 

М 
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Е 
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Е 
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3. Језичка 

култура 

-писмене 

вежбе 

-говорне 
вежбе 

52 / 52 

СЈ.2.2.1. 

СЈ.2.2.3. 

СЈ.2.2.4. 

СЈ.2.2.5. 

СЈ.3.1.2 
СЈ.3.1.3. 

вербално-

текстуална 

-аудитивна 

демонстративна 

-дијалошка 
-монолошка 

-припрема 

-прати 

-помаже 

-саветује 

-мотивише 
-објашњава 

-читање 

-писање школских и 

домаћих задатака 

-рад у паровима 

-читање, вежбање 
-портретисање 

Музичка култура 

Информатика 

Т 

О 

К 

О 

М 
 



(рецитовање 

и 

драматизација 

-домаћи 
задаци 

-писмени 

задаци 

СЈ.3.2.1. 

СЈ.3.2.2. 

СЈ.3.2.5. 

 

-текстуална 

комбинована 

-сагледава 

-истиче значајне 

појединости 

-анализира 
 

-описивање 

спољашљег и 

унутрашњег 

простора 
-причање са 

коришћењем 

елемената, 

композиционе форме 
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Е 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језик 

              РАЗРЕД: Пeти 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Разговор о националној припадности уз коришћење глагола to be. Обнављање бројева 1-100 и проширивање вокабулара везаног за 

чланове шире породице, уз употребу личних заменица и присвојних придева. Обнављање множине именица, предлога и показних 

заменица. 

Разговор о личним интересовањима и вештинама кроз употребу глагола can. Увођење придева којима се изражава лични став и 

мишљење.  

Проширивање вокабулара везаног за спортове, спортску гардеробу и исхрану прилагођену спортистима. Описивање сопственог и изгледа 

омиљених спортиста уз употребу have/has got и possessive ’s. 

Проширивање вокабулара везаног за различита занимања. Разговор о свакодневним активностима  и опис занимања коришћењем 

глаголског времена Present Simple. 

Описивањe места и активности у граду уз употребу  there is/are...some/any . Давање упутстава за кретање по граду. Коришћење прилога за 

учесталост у разговору о уобичајеном школском дану. 

Разговор о тренутним и временским приликама уобичајеним за неко годишње доба уз употребу глаголских времена Present Continuous и 

Present Simple. Изражавање количине уз  бројиве и небројиве именице. 

Увођење глаголског времена Past Simple за глагол to be, правилне и најчешће неправилне глаголе. Проширивање вокабулара везаног за 

превозна средства.  

Обнављање прошлог времена. Поређење придева. Проширивање вокабулара везаног за телевизију и животну средину.  

Изражавање дозволе и забране уз употребу can/can't, must/mustn't. Извођење прилога од придева. Разговор о сопственим плановима 

везаним за блиску будућност уз помоћ фразе going to. 

Провера знања и разумевања пређеног градива. Добијање повратне информције о напредовању ученика. 

 

Оперативни задаци: 

 

-  Коришћење енглеског језика за комуникацију на часу и у социјалним ситуацијама 

- Учење вокабулара уз помоћ кога ученици могу да опишу себе, своју породицу, заједницу и државу 

- Коришћење језичких стратегија уз помоћ којих се повећавају комуникацијске способности ученика 



- Развијање четири способности: слушање, конверзација, писање и читање 

- Јасан и разумљив изговор енглеских речи и реченица  

- Коришћење одговарајућег регистра 

 

 

- Пступно и систематично упознавање граматике 

- Стицање  знања о врстама речи и граматичким категоријама променљивих речи 

- Проширивање знања о реченичним члановима 

- Стицање знања о простим и сложеним реченицама 

- Проширивање знања о глаголским облицима 

- Стицање знања о простој и сложеној  реченици као синтаксичкој јединици 

- Усавршавање читања, писања, разумевања и конверзације 

- Поступно и систематично упознавање правописа енглеског језика 

- Проверавање, понављање и увежбавање садржаја из претходних разреда 

- Навикавање ученика на коришћење речника 

 

Р
ед

.б
р

. 

Т
ем

е Назив наставне 

теме 

 

број часова по 

теми  
Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 
(методе и 

технике рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 
процесу(ученика 

и наставника) 

 

Процена 

остварености 
обр.стандарда 

 

 
Корелација 

 

 

Временска 
динамика 

О 

 
 

У 

 
 

 

С 

0 Get Ready 4 6 10  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту.  

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик, 

Математика, 

Ликовна култура 

Септембар 

 



усмерава.   

1 The 

Challenge 

1 5 6  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик Октобар 

2 Exercise  3 2 5  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик, 

Физичко 

васпитање 

Октобар/ 

Новембар 

3 Risk 3 4 7  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик Новембар/ 

Децембар 



усмерава.   

4 Out and 

About 

3 4 7  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик Децембар/ 

Јануар 

5 The Weather 3 4 7  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик, 

географија,  
Фебруар 

6 Expeditions 4 4 8  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик, 

Физика,  
Март 



усмерава.   

7 Television 

and 

Environment 

3 4 7  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик Април 

8 Teams and 

Fun 

3 6 9  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик, 

Физичко 

васпитање, Верска 

настава 

Мај/Јун 

9 Written Tests 0 6 6  

Монолошко-

дијалошка 

 Писмени задаци  Новембар/ 

Април 

  27 45 72  

 

    

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Ликовна култура 

 

РАЗРЕД: Пети 

 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 

 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

 

Развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената:линија,облика,боја стварање услова да ученици на 

часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства 

развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање развијање способности за препознавање основних својстава 

традиционалне модерне и савремене уметности развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности које се стичу у настави,а 

примењују у раду и животу стварање услова да се упознавањем ликовне уметности боље разумеју природне законитости и друштвене 

појаве поступно развијање способности ученика за визуелно памћење и предочавање даље развијање способности ученика за 

конструисање,комбинаторику и обликовање... 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАТЦИ: 

 

- да ученици упознају значај слободног ритмичког компоновања 

- да ученици науче ликовно изражавање у стварању колажа, светлинских објеката и у обликовању и преобликовању употребних 

предмета 

- да ученици науче ликовно изражавање кроз конструисање, комбинаторику и обликовање 

- да ученици науче ликовно изражавање у коришћењу различитих материјала и средстава за рад 

- да ученици схвате колико је машта значајна за ликовно изражавање 

- да ученици науче свет симбола; праве симболе и да се могу споразумети симболима 

- да ученици науче на који начин могу да пројектују употребне предмете кроз ликовно изражавање 

 

 

 



 

 
Р

ед
.б

р
. 

Т
ем

е Назив наставне 

теме 

 

број часова 

по теми  

Образовни 

стандарди 

Начин остваривања 
програма 

(методе и технике 

рада) 

Активности у 
образовно-

васпитном 

процесу(ученика 

и наставника) 

 
Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 
 

Временска 

динамика 
О 

 

 

У 

 

 

 

С 

I  

 

 

Слободно 

ритмичко 

компоновање 

 

4 6 10 

ЛК1.1.1. 

ЛК1.1.2. 

ЛК1.1.3. 

ЛК2.1.1. 

ЛК2.1.2. 

ЛК3.1.1. 

ЛК3.1.2. 

 

 

-вербална 

-демонстративна 
-истраживачка 

наставник:  

- објашњава, 

мотивише, 

прати и 

усмерава 

ученик: 

- замишља, 

посматра и 

црта 

 

ликовни радови 

усменим путем 

сви предмети који 

се похађају у 

основној школи 

септембар 

октобар  

II  

 

Линија 
10 10 20 

ЛК1.1.1. 

ЛК1.1.2. 

ЛК1.1.3. 

ЛК2.1.1. 

ЛК2.1.2. 

ЛК3.1.1. 

ЛК3.1.2. 

 

-вербална 

-демонстративна 

-истраживачка 

наставник: 

- објашњава, 

мотивише 

ученик: 

- посматра, 

црта 

ликовни радови 

усменим путем 

сви предмети који 

се похађају у 

основној школи 

октобар  

новембар 

децембар 

 

III  

 

 

Облик 
14 10 24 

ЛК1.1.1. 

ЛК1.1.2. 

ЛК1.1.3. 

ЛК2.1.1. 

ЛК2.1.2. 

ЛК3.1.1. 

 

-вербална 

демонстративна 

-истраживачка 

наставник: 

- објашњава, 

даје 

упутства 

ученик: 

- замишља, 

 

ликовни радови 

усменим путем 

сви предмети који 

се похађају у 

основној школи 

јануар 

фебруар 

март 



ЛК3.1.2. визуелизује 

IV  

 

 

Орнамент 2 2 4 

ЛК 1.2.1. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК 2.2.2. 

ЛК 3.2.1. 

ЛК 3.2.2. 

ЛК 3.2.3. 

ЛК 3.2.4. 

 

-вербална 

-демонстративна 

-истраживачка 

наставник:  

- даје упутства, 

прати и 

усмерава 

ученик: 

- запажа, 

изражава и 

представља 

идеје 

 

ликовни радови 

усменим путем 

сви предмети који 

се похађају у 

основној школи 

април 

V  

 

Светлински 

објекти и колаж 2 2 4 

ЛК 1.2.1. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК 2.2.2. 

ЛК 3.2.1. 

ЛК 3.2.2. 

ЛК 3.2.3. 

ЛК 3.2.4. 

 

-вербална 

-демонстративна 

-истраживачка 

наставник:  

- објашњава, 

мотивише, 

прати и 

усмерава 

ученик: 

- замишља,  и 

црта 

 

ликовни радови 

усменим путем 

сви предмети који 

се похађају у 

основној школи 

мај 

VI  

 

Визуелно 

споразумевање 2 2 4 

ЛК 1.2.1. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК 2.2.2. 

ЛК 3.2.1. 

ЛК 3.2.2. 

ЛК 3.2.3. 

ЛК 3.2.4. 

 

-вербална 

-демонстративна 

-истраживачка 

наставник:  

- објашњава, 

креира 

програме, 

анимира 

ученик: 

- замишља, 

запажа, црта 

 

ликовни радови 

усменим путем 

сви предмети који 

се похађају у 

основној школи 

Мај 

VII Обликовање 

употребних 

предмета 

4 2 6 

ЛК 1.2.1. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК 2.2.2. 

ЛК 3.2.1. 

ЛК 3.2.2. 

ЛК 3.2.3. 

ЛК 3.2.4. 

-вербална 

-демонстративна 

-истраживачка 

наставник:  

- даје упутства, 

, прати и 

усмерава 

ученик: 

- запажа, 

изражава и 

представља 

идеје 

 

ликовни радови 

усменим путем 

сви предмети који 

се похађају у 

основној школи 

Јун 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Музичка култура 

РАЗРЕД:  Пети 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:  72 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА:   2 

 

 ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА:     

  Циљ наставе музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну уметничку писменост и да напредују ка реализацији 

одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе дарешавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да 

изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развијају мотивисаност за учење и заинтересованостза предметне садржаје, 

као и да упознају музичке културе путем обраде тема повезаних са музиком различитих епоха, развијају музикалност и креативност, 

негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима. 

 

Р
ед

.б
р
. 

те
м

е 

Назив 
наставне 
теме 

Временска 
динамика 
(бројчасова 
по теми)  

Циљеви теме Образовни стандарди Начин остваривања 
програма 
(методе и 
техникерада) 

Активности у 
образовно-
васпитном 
процесу 

Корелација Процена 
остварености 
обр.стандарда 

I  

Извођење

музике 
(певање 

песама, 
свирање, 
основе 
музичке 
писмености
) 

Током целе 
школске 
године 
часови су 

комбинован
и од све три 
теме 

Да  певају по слуху и из 
нотног текста народне и 
уметничке песме, лакше 
двогласе и каноне 
Да свирају на ритмичким 
и мелодијским 
инструментима 

Да усвоје нове елементе 
музичке писмености 

Основни ниво: 
Ученик уме да: 
1.3.1. пева једноставне дечје, народне или 
популарне композиције 
1.3.2. изводи једноставне дечје, народне или 
популарне композиције на бар једном 

инструменту 

Средњи ниво: 

/ 

Напредни ниво: 
Ученик уме да: 
3.3.1. изводи разноврсни музички репертоар 
певањем и свирањем као солиста и у школским 
ансамблима 

Текстуална, 
дијалошка, 
демонстративна, 
комбинована 

Фронтални, 
индивидуални, 
групни, попаровима 

Подстицање, 
упућивање, 
праћење, 
проверавање, 

вредновање, 
препознавање, 
уочавање, 
поређење, 
анализирање, 
логичкоразми
шљање 

Српски Језик 
Историја 
Географија 
Митологија 

Ликовна култура 
Математика 
Биологија 

 
Певање,залагање, 
активномузицира
ње 

II Слушање 
музике 

*** 
 

Упознавање вокалне и     
инструменталне музике 
(звук, изглед, примена) – 
примена 
-   музички жанрови 
- музички изражајни 
елементи 

Основни ниво: 

Ученик уме да:  
1.2.1. музичке изражајне елементе 
1.2.2. извођачки састав 
1.2.3. музичке жанрове 
1.2.4. српски музички фолклор 
Средњи ниво: 

Текстуална, 
демонстративна, 
комбинована 
Фронтални, 
групнирад, рад у 
паровима 

Упућивање, 
подстицање, 
координирање, 
уочавање, 
препознавање, 
поређење 

Српски Језик 
Историја 
Географија 
Митологија 
Ликовна култура 
Математика 
Биологија 

 
Ангажовање,  
Залагање, 
интересовање 



Ученик уме да:  
2.2.1. опише и анализира карактеристике 
звучног примера кроз садејство опажених 
музичких елемената (нпр. узбуркана 
мелодија као резултат специфичног ритма, 
темпа, агогике, динамике, интервалске 
структуре) 
2.2.2. препозна структуру одређеног музичког 
жанра 
Напредни ниво: 

Ученик уме да:  
3.2.1. структуралном и драматуршком 
димензијом звучног примера 
3.2.2. жанровским и историјско-стилским 
контекстом звучног примера 
3.2.3. контекстом настанка и применом 
различитих облика музичког фолклора 
 

 
 
 
 

 

III Стварање

музике 

*** - да  направим музичке 
инструменте,  
- да осмислим мање 
музичке целине 

- изводи пратеће ритмичке 
и мелодијско-ритмичке 
деонице на направљеним 
музичким инструментима 
- осмишљава пратеће 
аранжмане за 
Орфовинструментаријум 
- импровизује или 

компонује мање музичке 
целине, 
- импровизује мелодије на 
задати текст 
 

Основни ниво:Ученик уме да:  

1.4.1. направи музичке инструменте 
користећи предмете из окружења 
1.4.2. осмисли мање музичке целине на 
основу понуђених модела 
1.4.3. изводи пратеће ритмичке и 
мелодијско-ритмичке деонице на 
направљеним музичким инструментима 
1.4.4. учествује у одабиру музике за дати 
жанровски и историјски контекст 
Напредни ниво:Ученик уме да:  

3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за 
Орфов инструментаријум и друге задате 
музичке инструменте 
3.4.2. импровизује и/или компонује мање 
музичке целине (ритмичке и мелодијске) у 
оквиру различитих жанрова и стилова 
3.4.3. осмисли музику за школску представу, 
приредбу. перформанс 

Текстуална, 
монолошка, 
комбинована 
Индивидуални, рад 

у групама и 
паровима 

Упућивање, 
подстицање, 
праћење, 
уочавање, 

логичко 
размишљање. 

Српски Језик 
Историја 
Географија 
Митологија 

Ликовна култура 
Математика 
Биологија 

 
Став, умешност, 
креативност 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Историја 

              РАЗРЕД: Пети 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Ученици треба да се упознају са историјом као науком  и периодом  појаве првих држава Старог Истока,Грчке и Рима . Познавање  

опште историје  ученицима треба да прошири знања из опште културе ,развије интелектуалне и креативне способности, помогне да 

разумеју садашње време ... 

Оперативни задаци: 

-Ученик треба да научи да користи основна историјска знања (правилно употребљава историјске појмове, хронологију, оријентише 

се у историјском простору, познаје најважнију историјску фактографију) у разумевању појава и процеса из прошлости који су обликовали 

савремено друштво.Ученик треба да разуме настанак првих држава на старом истоку и утицај религије на друштво и државу и културу 

-Ученик треба да научи да разуме различите државне, политичке и друштвене ,творевине у Старој Грчкој,као и културна 

достигнућа ,али и сукобе са другим народима и између самихГрка ,али и такође огроман утицај који је грчка цивилизација извршила на 

данашњи свет 

- Ученик треба да разуме различите државне, политичке и друштвене ,културне творевине у Старом Риму,узроке прерастања града-

државе у светско –царство,разлоге за промену урђења као и многобројне сукобе Рима и других народа,али и слабљење моћи Римског 

царства и на крају узроке  пада Западног римског царства. 
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Т
ем

е Назив 

наставне 

теме 

 

број 

часова по 

теми  
Образовни стандарди 

Начин остваривања 

програма 

(методе и технике рада) 

Активности у образовно-

васпитном процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

оствареност

и 

обр.стандар

да 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика 
О 

 

 

У 

 

 

 

С 

1.  

Увод у 

стари век 

Историја – 

наука о 

3 3 6 

и.с.1.1.1.  и.с. 1.2.1. 

и.с. 1.1.2. и.с. 1.2.2. 

и.с. 1.1.3.  и.с. 1.2.3. 

и.с. 1.1.4. и.с. 1.2.4. 

и.с. 1.1.5. и.с.1.2.7. 

Монолошка,дијало

шка,рад на 

тексту,рад  у 

групама 

 

Ученик активно приступа 

при излагању новог градива  

дискутује,запажа,повезује 

 

Усмене 

провере 

Тестирања у 

току 

Географи

ја... 
 

СЕПТЕМБА

Р/ ОКТОБАР 



прошлости. 

Рачунање 

времена 

 
 

 

и.с. 1.1.8. и.с.1.2.8.  

и.с. 1.1.9.  и.с.1.1.10. 

и.с. 2.1.1. и.с.  2.2.1. 

и.с. 2.1.3. и.с.  2.2.2. 
и.с. 2.1.6.  и.с. 3.1.1. 

и.с.3.2.1.и.с. 3.1.2. 

и.с.3.2.2.и.с. 3.1.3. 

и.с.3.2.3.и.с. 3.1.6. 

и.с.3.2.4.           

Израда 

семинарских,, 

израда презентација 

у групи. 

наставник,предаје,испитује,з

адаје семинарске радове и 

израду презентација 

школске 

године 

 

2. Праисториј

а 

2 1 3 

и.с.1.1.1.  и.с. 1.2.1. 

и.с. 1.1.2. и.с. 1.2.2. 

и.с. 1.1.3.  и.с. 1.2.3. 

и.с. 1.1.4. и.с. 1.2.4. 

и.с. 1.1.5. и.с.1.2.7. 
и.с. 1.1.8. и.с.1.2.8.  

и.с. 1.1.9.  и.с.1.1.10. 

и.с. 2.1.1. и.с.  2.2.1. 

и.с. 2.1.3. и.с.  2.2.2. 

и.с. 2.1.6.  и.с. 3.1.1. 

и.с.3.2.1.и.с. 3.1.2. 

и.с.3.2.2.и.с. 3.1.3. 

и.с.3.2.3.и.с. 3.1.6. 

и.с.3.2.4.          .      

Монолошка,дијало

шка,рад на 

тексту,рад  у 

групама 

Израда 

семинарских,, 

израда презентација 

у групи. 

Ученик активно приступа 

при излагању новог градива  

дискутује,запажа,повезује 

наставник,предаје,испитује,з

адаје семинарске радове и 

израду презентација 

Усмене 

провере 

Тестирања у 

току 

школске 
године 

 

Географи

ја... 
 

ОКТОБАР/ 

НОВЕМБАР 

3. Стари 
Исток 

3 3 6 

и.с.1.1.1.  и.с. 1.2.1. 
и.с. 1.1.2. и.с. 1.2.2. 

и.с. 1.1.3.  и.с. 1.2.3. 

и.с. 1.1.4. и.с. 1.2.4. 

и.с. 1.1.5. и.с.1.2.7. 

и.с. 1.1.8. и.с.1.2.8.  

и.с. 1.1.9.      

и.с.1.1.10. и.с. 2.1.1. 

и.с.  2.2.1.и.с. 2.1.3. 

и.с.  2.2.2.и.с. 2.1.6.  

и.с. 3.1.1. и.с.3.2.1. 

и.с. 3.1.2. и.с.3.2.2. 

и.с. 3.1.3. и.с.3.2.3. 
и.с. 3.1.6. и.с.3.2.4.           

Монолошка,дијало

шка,рад на 

тексту,рад у 

групама 

Израда 

семинарских,, 

израда презентација 

у групи. 

Ученик активно приступа 

при излагању новог градива  

дискутује,запажа,повезује 

наставник,предаје,испитује,з

адаје семинарске радове и 

израду презентација 

Усмене 
провере 

Тестирања у 

току 

школске 

године 

 

Географи

ја... 
 

НОВЕМБАР/ 
ДЕЦЕМБАР 



4. Стара 

Грчка 

6 4 
1

0 

и.с.1.1.1.  и.с. 1.2.1. 

и.с. 1.1.2. и.с. 1.2.2. 

и.с. 1.1.3.  и.с. 1.2.3. 

и.с. 1.1.4. и.с. 1.2.4. 
и.с. 1.1.5. и.с.1.2.7. 

и.с. 1.1.8. и.с.1.2.8.  

и.с. 1.1.9.  и.с.1.1.10. 

и.с. 2.1.1. и.с.  2.2.1. 

и.с. 2.1.3. и.с.  2.2.2. 

и.с. 2.1.6.  и.с. 3.1.1. 

и.с.3.2.1.и.с. 3.1.2. 

и.с.3.2.2.и.с. 3.1.3. 

и.с.3.2.3.и.с. 3.1.6. 

и.с.3.2.4.           

Монолошка,дијало

шка,рад на 

тексту,рад у 

групама 

Израда 

семинарских,,израд

а презентација у 

групи. 

Ученик активно приступа 

при излагању новог градива  

дискутује,запажа,повезује 

наставник,предаје,испитује,з

адаје семинарске радове и 

израду презентација 

Усмене 

провере 

Тестирања у 

току 
школске 

године 

 

Географи

ја... 
 

ЈАНУАР/ 

АПРИЛ 

5. Стари Рим 

6 5 
1

1 

и.с.1.1.1.  и.с. 1.2.1. 

и.с. 1.1.2. и.с. 1.2.2. 

и.с. 1.1.3.  и.с. 1.2.3. 

и.с. 1.1.4. и.с. 1.2.4. 

и.с. 1.1.5. и.с.1.2.7. 

и.с. 1.1.8. и.с.1.2.8.  

и.с. 1.1.9.  и.с.1.1.10. 

и.с. 2.1.1. и.с.  2.2.1. 

и.с. 2.1.3. и.с.  2.2.2. 

и.с. 2.1.6.  и.с. 3.1.1. 

и.с.3.2.1.и.с. 3.1.2. 

и.с.3.2.2.и.с. 3.1.3. 
и.с.3.2.3.и.с. 3.1.6. 

и.с.3.2.4.           

Монолошка,дијало

шка,рад на 

тексту,рад у 

групама 

Израда 

семинарских,, 

израда презентација 

у групи. 

Ученик активно приступа 

при излагању новог градива  

дискутује,запажа,повезује 

наставник,предаје,испитује,з

адаје семинарске радове и 

израду презентација 

Усмене 

провере 

Тестирања у 

току 

школске 

године 

 

Географи

ја... 
 

МАЈ/ ЈУН 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Географија 

РАЗРЕД: Пети 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

      НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

 

Усвајање знања о природногеографским и друштвеногеографским објектима, појавама и процесима и њиховим међусобним везама 

и односима у  геопростору. Настава географије доприноси стварању реалне и исправне слике у свету као целини и месту и улози наше 

државе у свету. Циљ наставног предмета је: 

- стицање знања о основним објектима, појавама и процесима у васиони 

- картографско описмењавање, употреба гографских карата и других извора информација у процесу учења и истраживања у 

свакодневном животу 

- стицање знања о објектима, појавама и процесима у географском омотачу и у непосредном окружењу 

- разумевање узрочно-последичне повезаности појава и процеса у географском омотачу 

- развијање географског мишљења заснованог на повезаности и међуусловљености географских појава и процеса у простору и 

времену 

- развијање естетских опажања осећања, проучавањем и упознавањем природних и других феномена у геопротору 

Оперативни задаци: 
 

Учиници треба да: 

-упознају предмет проучавања, поделу и значај географије као наставног предмета и науке уопште 

- стекну најосновнија знања о васиони и васионским телима и њиховим основним својствима 

- стекну основна  знања о сунчевом систему 

- стекну основна знања о планети Земљи, њеном постанку, облику и величини 

- стекну основна знања о Земљиним кретањима и њиховим последицама 

- стекну основна знања и вештине из картографије и да е оспособе за коришћење географске карте 

- схвате унутрашњу грађу Земље и да разумеју данашњи распоред копна и мора и изглед рељефа 

- разумеју антропогене утицје на рељеф 

- стекну основна знања о структури и саставу атмосфере 
- стекну основна знања о времен и метеоролошким елементима, клими, климатским факторим и основним типовима климе на земљи 

- разумеју потребу очувања и заштите атмосфере 

- да се оспособе за коришћење географске литературе, интернета и различитог илистративног материјала 

- развијање способности за активно стицање и приману знања из географије кроз самостално учење и истраживање 
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Т
ем

е Назив наставне 

теме 

 

број часова 

по теми  
Образовни стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

(методе и 

технике рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 

процесу(ученика 

и наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика 
О У С 

I 
Увод у 
програмске 
садржаје 

1 0 1 

 Метода 

усменог 

излагања 

 

Усмено 
излагање 

 

 
Информатика, 

Физика, 

историја 
Септембар 

II 
Васиона и 
земља 

4 2 6 

Основни: ГЕ.121 

Средњи: ГЕ.221 

Напредни: ГЕ.321 

Монолошка,  
дијалошка, 
текстуална 
метода, 
илустративно-

демонстративна 
метода 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Посматрање, 

Записивање, 
Решавање 
проблема, 
Попуњавање 
немих карти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тестови, 

контролне 

вежбе, неме 

карте, усмено 

испитивање 

Физика, 

математика 
Септембар 
Октобвар 

III 
Географска 
карта 

5 3 8 

Основни: ГЕ.111, 112, 113 

Средњи: ГЕ.211,212,213,214 

Напредни: ГЕ. 311 

Математика, 

техничко 

цртање 

Новембар 
Децембар 

IV 

Планета 
земља:  
Земљина 
кретања   

2 2 4 

Основни: ГЕ. 122,123 

Средњи: ГЕ. 222 

Напредни: ГЕ. 321, 322 

Физика, 
математика 

Фебруар 

V 

Планета 
земља: 
Унутрашња 
грађа земље     

7 4 11 

Основни: ГЕ. 122,123 

Средњи: ГЕ. 222 

Напредни: ГЕ. 321, 322 

Физика, 

Хемија, 

биологија 

Март 
Аpril 
Maj 

VI 

Планета 
земља: 
Ваздушни 
омотач земље    

4 2 6 

Основни: ГЕ. 122,123 

Средњи: ГЕ. 222 

Напредни: ГЕ. 321, 322 
Хемија 

Maj 
Jун 

VII Укупно 23 13 36 

 

 

    



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Математика                                   

РАЗРЕД: Пети 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 144                                     НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 4 
Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике у основној школи је да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и математичку писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да се изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и  

заинтересованостза предметне садржаје, каои да усвоје елементарна математичка знањакоја су потребна за схватање појава и законитости 

у природи и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне 

праксе, да представља основу за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању 

менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

  

Задаци наставе математике су: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе математике сврха, цињеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе математике буду у пуној мери реализовани 

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, 

друштву и свакодневном животу 

- стицање основне математичке културе потребне за сагледавање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове 

делатности, за успешно настављање образовања и укључивање у рад 

- развијање ученикових способности посматрања, опажања и логичког, критичког, аналитичког и апстрактног мишљења 

- развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и побуђивање математичке радозналости 

- стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику 

- усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима 

- савлађивање основних операција с природним, целим. Рационалним и реалним бројевима, као и усвајање основних својстава тих 

операција 

- упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела, и разумевање њихових узајамних односа 

- оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама 

- припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука 



- изграђивање позитивних особина ученикове личности, као што су: систематичност, упорност, тачност, уредност, објективност, 

самоконтрола и смисао за самосталан рад 

- стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања. 

 

Оперативни задаци 

Ученике треба оспособити да: 

- умеју да формирају и графички приказују скупове и њихове подскупове 

- изводе скуповне операције и правилно употребљавају одговарајуће ознаке 

- схватају смисао речи «и», «или», «сваки», «неки» 

- схвате познате геометријске објекте( права, дуж, полуправа, раван, кружница, круг, угао и др.) и као скупове тачака, уз њихово 

адекватно описивање, примењујући при томе скуповне операције и ознаке 

- упознају углове уз трансверзалу паралелних правих, углове са паралелним крацима и њихова својства, као и да умеју да цртају 

праву паралелну датој правој 

- упознају дељивост природних бројева и основна правила дељивости 

- умеју да одређују најмањи заједнички садржалац и највећи заједнички делилац 

- схвате појам разломка, умеју да га записују на разне начине и врше прелаз с једног начина на други 

- умеју да упоређују разломке и да их представљају на бројевној полуправој 

- стекну довољну увежбаност у извођењу основних рачунских операција са разломцима 

- могу да читају, састављају и рачунају једноставније бројевне изразе 

- умеју да реше једноставније једначине и неједначине с разломцима 

- увиђају математички садржај у текстуалним задацима и изражавају га математичким језиком 

- упознају осну симетрију и њена својства, као и да умеју да конструишу симетрале дужи, симетрале угла и нормале на дату праву 

кроз дату тачку. 
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Назив наставне теме 

 

број часова 

по теми  

Образовни 

стандарди 

Начин остваривања 

програма 

(методе и технике рада) 

Активности у образовно-васпитном 

процесу(ученика и наставника) 

 

Процена 

остварености 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 



О 

 

 

У 

 

 

 

С обр.стандарда динамика 

1. СКУПОВИ  7 9 16 

 
Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-иницијално 

тестирање 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

 

Српски језик, 

географија 
Септембар 

2. 
ОСНОВНИ 

ГЕОМЕТРИЈСКИ 

ОБЈЕКТИ  

5 7 12 

МА.1.3.1 

МА.1.3.3. 

МА.1.4.1. 

МА.1.4.2. 

МА.1.4.4. 

МА.2.4.1. 

 

 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

Октобар 

3. 
ДЕЉИВОСТ 

БРОЈЕВА  
5 7 12 

МА.1.1.1. 

МА.1.1.3. 

МА.1.1.5. 

МА.2.1.3. 

МА.2.1.4. 

МА.3.1.2. 

МА.3.1.3. 

 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

Српски језик, 

проблеми из 

свакодневног 

живота 

Октобар 

Новембар 



4. УГАО  8 12 20 

МА.1.3.1. 

МА.1.3.3. 

МА.1.4.1. 

МА.2.3.1. 

МА.3.3.1. 

МА.3.4.1. 

МА.1.3.6. 

 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

Новембар 

Децембар 

5. 
РАЗЛОМЦИ- ПОЈАМ 

И СВОЈСТВА  
6 6 12 

МА.1.1.1. 

МА.1.1.2. 

МА.1.1.3. 

МА.2.1.1. 

МА.2.4.3. 

МА.3.4.2. 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

Српски језик, 

свакодневни 

живот, 

информатика 

Јануар 

6. 
САБИРАЊЕ И 

ОДУЗИМАЊЕ 

РАЗЛОМАКА  

7 9 16 

МА.1.1.1. 

МА.1.1.2. 

МА.1.1.4. 

МА.1.1.5. 

МА.1.2.1. 

МА.2.1.2. 

МА.2.1.4. 

МА.2.2.5. 

МА.2.4.3. 

МА.3.1.1. 

МА.3.1.3. 

МА.3.2.5. 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

Српски језик, 

свакодневни 

живот, 

информатика 

Фебруар 

7. 
МНОЖЕЊЕ И 

ДЕЉЕЊЕ 

РАЗЛОМАКА 

11 14 25 

МА.1.1.4. 

МА.1.1.5. 

МА.1.2.1. 

МА.2.1.2. 

МА.2.1.4. 

МА.2.2.5. 

МА.3.1.1. 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

Српски језик, 

свакодневни 

живот, 

информатика 

Март 



МА.3.1.3. 

МА.3.2.5. 

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

8. 
ОСНА СИМЕТРИЈА 

  
5 9 14 

МА.1.3.1. 

МА.1.3.2. 

МА.1.3.6. 

МА.2.3.6. 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика 

Март 

Април 

 

9. РАЗМЕРА 2 7 9 

 Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

-годишњи тест 

знања 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

Мај  

Јун 

10. ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ  8 8 

 Методе рада: 

Писмена провера знања 

 

Облици рада: 

 Индивидуални 

 

    

 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Биологија   

      РАЗРЕД: Пети        

ГОДИШЊИ ФОНД : 72        

НЕДЕЉНИ   ФОНД: 2                

  

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА  БИОЛОГИЈЕ 

Ученици треба да усвоје основне појмове о биологији као експерименталној науци и да упознају методе које се користе у биологији 

као експерименталној науци. Треба да упознају основне врсте лабораторијског прибора тј.лупу и микроскоп и како се њима рукује,као и да 

науче како се праве најједноставнији микроскопски препарати. 
Оперативни задаци: ученици треба да: 

- Схвате појам биологије као науке значајне за напредак човечанства и одрживог развоја 

- Буду оспособљени за руковање једноставним лабораторијским прибором, лупом и микроскопом 

- Упознају основну јединицу грађе живих бића 
- Упознају разноврсност живих бића 

- Схвате појам ботанике као научне области биологије 

- Упознају и знају да објасне основну спољашњу грађу вегетативних биљних органа 
- Знају да објасне грађу и улогу цвета , плода и семена 

- Схвате процесе и начине опрашивања и оплођења 

- Упознају царство биљака и њихове најзначајније групе 

- Упознају основне елементе заштите и степен угрожености  биљака делатностима човека у природи 
- Упознају царство гљива и њихове основне карактеристике 

    

 

Р
ед

.б
р
. 

Т
ем

е 

Назив наставне 

теме  

 

(бр. часова по 

теми)  

Образовни 

стандарди  

Циљеви теме Начин остваривања 

програма  

(методе и технике 

рада) 
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О У Б С 

 

 

 

 
 

УВОД У 

БИОЛОГИЈУ          
 

3 2 1         

6 

БИ.1.1.1 

БИ.1.1.2 

БИ.2.1.1 

Б.И.3.1.1 
БИ.3.1.2 

- да ученици схвате појам 

биологије као природне науке и 

да упознају методе у 

биолошким истраживањима. 
Упознати биологију као 

Монолошко 

дијалошка метода 

Хеуристичка метода 

Практични рад и 
радионица 

Упознаваље ученика са 

сложеношћу рада у 

лабораторијама. 

Оспособити ученике да 
користе уџбеник  

Активност на часу 

Способности да се брзо 

и лако савлада ново 

градиво 
Уношење оцена у свеску 



I 

 

 

 

експерименталну науку и да 

препознају и да рукују 

лабораторијски прибор. 

- научити како се рукује лупом 
и микроскопом и како се 

израђују најједноставнији 

препарати. 

Упознавање са 

способностима  ученика за 

самосталан рад. 

Ослобађање ученика од  
страха од новог 

наставника. 

са постигнућима 

ученика као и у дневник 

рада 

 

II 
ОСОБИНЕ 

ЖИВИХ 

БИЋА И 

РАЗНОВРСНО

СТ ЖИВОГ 

СВЕТА 

5 5 2 12 БИ.1.1.1 

Б.И1.1.2 

БИ.1.13 

БИ.2.1.1 

БИ.2.1.2 

БИ.3.1.1 

БИ.3.1.3 

Знати карактеристике по којима 

се жива природа разликујр од 

неживе 

Разликовати ћелиску грађу 

живих бића 

 

 

Монолошко 

дијалошка 

Демонстративна 

Комбиновани рад 

Хеуристичка метода 

Оспособљавање ученика 

за самосталан рад на текту 

Самостална израда 

задатака 

Игровне активности 

Активност на часу 

Усмено испитивање 

Праћење напредовања 

ученика у посебној 

свесци Уношење оцена у 

дневник рада 

III ЦАРСТВО 

БИЉАКА 

ГРАЂА И 

ЖИВОТНИ 

ПРОЦЕСИ 
 

13 10     

 

8     

31 

БИ.1.2.1 

БИ.1.2.2 

БИ.1.2.3. 

БИ.1.2.4 
БИ.1.2.5 

БИ.1.2.6 

БИ:1.2.7 

БИ.2.2.1 

БИ.2.2.2 

БИ.2.2.3. 

БИ.2.2.4 

БИ.2.2.5 

БИ.2.2.6 

БИ:2.2.7 

БИ:2.2.8 
БИ:2.2.9 

БИ.3.2.1 

БИ.3.2.2 

БИ.3.2.3. 

БИ.3.2.4 

БИ.3.2.5 

БИ.3.2.6 

 

Ученици треба да  схвате 

основну грађу вегетативних 

биљних органа 
Препознају повезаност 

животних процеса 

Знају да објасне грађу 

репродуктивних органа 

Схвате процес опрашивања и 

оплођења 

Монолошко 

дијалошка 

Хеуристичка 

Демонстративна 
Рад на тексту 

Практичан рад 

Комбиновани рад 

Израда цртежа 

Коришђење шема и скица 

Коришђење уџбеника 

Развијање креативности и 
стваралачког мишљења 

 

Преглед школских 

свезака 

Активност на часу 

Уношење оцена у 
дневник рада и свеску за 

праћење постигнућа 

ученика 



IV РАЗНОВРСНО

СТ БИЉАКА 

ЗНАЧАЈ И 

ЗАШТИТА 

 

11 

       

4 

 

2 

     

17 

БИ.1.3.1 

БИ.1.3.2 

БИ.1.1.4 

БИ.1.2.1 

БИ.1.2.2 

БИ.1.2.3 

БИ.1.4.3 

БИ.1.4.6 

БИ.1.4.7 

БИ.1.4.8 
БИ.1.5.6 

БИ.2.3.1 

БИ.2.3.2 

БИ.2.1.3 

БИ.2.2.1 

БИ.2.2.2 

БИ.2.2.3 

БИ.2.4.3 

БИ.2.4.4 

БИ.2.4.8 

БИ.2.4.9 
БИ.2.5.2 

БИ.2.5.3 

БИ.3.1.4 

БИ.3.2.1 

БИ.3.2.2 

БИ.3.2.3 

Схвате да је живи свет груписан 

у пет царстава према сродности 

Знају основне карактеристике 

микроорганизама и улогу у 

природи Упознају основне 

групе талофита и 

прилагођености на животне 

услове 

Препознају кормофите и улогу 

у природи 
Гајење биљака у кући и башти 

Монолошко 

дијалошка 

Хеуристичка 

Демонстративна 

Практичан рад 

Рад на тексту 

Комбиниован рад 

Коришћење аудио 

визуелних  средстава  

Шеме и скице 

Коришђење уџбеника 

Израда цртежа на табли 

као ишема и скица 

Активност на часу 

Уписивање оцена у 

свеску и у дневник рада 

ученика 

 

V ЦАРСТВО 

ГЉИВА 
 

3 1 1 6 БИ.1.1.3 

БИ:1.1.5 

БИ.2.1.2 

БИ.2.1.4 

БИ.3.1.3 

БИ.3.1.3 

БИ.3.1.5. 

Ученици треба да упознају 

грађу гљива царство гљива и 

њихове основне карактеристике 

као и њихову улогу у природи 

Вербална 

Хеуристичка 

Практичан рад 

Рад на тексту 

Комбиновани метод 

рада 

Оцена коначне 

оспособљености ученика 

на крају школске године 

Објашњење како се 

израђује хербаријум 

тј.практичан приказ израде 

хербара 
Коначно утврђивање 

напредовања ученика и 

коначна оцена 

оспособљености 

 

Преглед хербара 

Уношење коначних 

оцена у дневник рада уз 

претходно образложење 

ученицима појединачно 

и јавно 
За сваки случај оставити 

довољно простора за 

ученике који желе да 

поправе коначну оцену 



 

    НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Техничко и информатичко образовање 

        РАЗРЕД: Пети 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

        НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 

   

 ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

   Ученици треба да упознају значај предмета, графичке комуникације, нове материјале и технологије, енергетику, саобраћај као и 

конструкторско моделовање од идеје до реализације. Информатичке комуникације треба да представљају надоградњу предмета од играчке до 

рачунара. 

Задаци наставног предмета: 
Упознавање са основним елементима техничког цртања, са начином представљања своје идеје кроз скицу и технички цртеж. Развијање вештине 
коришћења размере и прибора за техничко цртање 
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е 
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број часова 

по теми  
Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

(методе и технике 

рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика 

О 

 

 

У 

 

 

 

С 

1. Увод 4 0 4 

 Дијалошка 

Демонстративна 

Илустративна 

Текстуална 

Посматра 

Упоређује 

Закључује 

 

 Информатика 

Хемија 
Септембар 

2. 
Графичке 

комуникације 
6 2 8 

 
Демонстративна 

Илустративна 

Графички радови 

Црта 

Уочава 

Замишља 

 

Информатика 

Математика 

Септембар - 

Октобар 



3. 
Информатичке 

технологије 
6 10 16 

 
Демонстративна 

Илустративна 

Аудио-визуелна 

Процењује 

Уочава 

 

 

Енглески 

Математика 

Октобар – 

Новембар - 

Децембар 

4. 
Од идеје до 

реализације 
2 6 8 

 

Дијалошка 

Аудио-визуелна 

Упоређује 

Мери, Црта 

 

Хемија 

Математика 

Децембар - 

Јануар 

5. 
Материјали и 

технологије 
8 4 12 

 
Дијалошка 

Демонстративна 

Мануелна 

Упоређује 

Сврстава 

Посматра 

 
Физика 

Хемија 

Математика 
Фебруар - Март 

6. Енергетика 3 1 4 

 
Дијалошка 

Демонстративна 
 

Процењује 

Закључује 
Сврстава 

 

Физика 

Географија 
Март 

7. 
Конструкторско 

моделовање 
4 8 12 

 

Дијалошка 

Мануелна 

Упоређује 

Мери 
Црта 

Користи алате у 

зависности од 

материјала и 

операција које 

извршава 

 

Хемија Април – Мај 

8. Саобраћај 4 4 8 

 

Дијалошка 

Демонстративна 

Посматра објекте 

у околини 

Замишља 

Уочава 

 

Географија Мај - Јун 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Физичко васпитање 

              РАЗРЕД: Пети 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

         Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским, моторичким активностима у повезаности са осталим васпитно 

образованим подручјима допринеосе интегралном развоју ученика, развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоретских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

        Задаци наставе физичког васпитања су: 

 Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

 Развој и усавршавње моторичких способности; 

 Стицање моторичких умења која су као садржај утврђени програмом физичког васпитања и стицање теориских знања за 

њихово усвајање; 

 Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно – образовног 

подручја; 

 Формирање морално вољних квалитета личности; 

 Оспособљавање и охрабрење ученика да стечена знања, умења и  навике  користе у свакодневним условима живота и рада 

 Стицање и развијање свести о потрби  здравља чувању здравља и заштити природе и човекове околине 

Оперативни задаци: 

 Усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације; 

 Усмерено стицање и усавршавање мотпричких умења и навика предвиђеним програмом физичког васпитања; 

 Примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичења и сл.); 

 Задовољење социјалних потреба за потврђивањем, групнимпоистовећењем и сл.; 

 Естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 

Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученикатекста 
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Корелација 

 

 

Временска динамика 
О 

 

 

У 

 

 
 

С 

1  

 

атлетика 

 

 

14 10 24 

ФВ.1.1.3.  

ФВ.1.1.4.  

ФВ.1.1.5.  

ФВ.1.1.6.  

ФВ.1.1.7.  

ФВ.1.1.8 

ФВ.1.1.9.  

ФВ.1.1.10.  

ФВ.2.1.3.  

ФВ.2.1.4.  

ФВ.2.1.5.  

ФВ.2.1.6.  

ФВ.2.1.7 

ФВ.2.1.8.  

ФВ.3.1.3.  

ФВ.3.1.4  

ФВ.3.1.5  

 

Методе рада : 
 
-вербална   
комуникација    
-демонстрација 

-практично 
вежбање 
-такмичење 
Облици рада : 
 
-фронтални  
-групни  
-рад у паровима  

-индивидуални 
-комбиновани 

Наставник :                          

 

-разговор 

-објашњавање 

-демонстрација 

-мерење физичких 

способности ученика 

-суђење 

-евидентирање 

-оцењивање Ученици : 

 

-ходање 

-трчање 

-скакање 

-бацање 

-хватање 

-практично вежбање 

-демонстрација 

-такмичење 

стање 

психофизичких  

и моторичких 

способности 

 

-усвојене здравствено 

хигијенске навике  

 

-достигнути ниво 

савладаности моторних 

знања умења и навика у 

складу са индивидуалним 

могућностима 

 

-напредовање 

ученика 

 

-васпитна компонента-

став ученика према раду 

 Септембар 

октобар 

април 

2 Вежбе на 

справма и тлу 

10 14 24 

ФВ.1.1.11.  

ФВ.1.1.12 

ФВ.1.1.13 

ФВ.1.1.17 

ФВ.1.1.18.  

ФВ.1.1.19 

ФВ.1.1.20 

ФВ.1.1.21.  

ФВ.1.1.22.  

ФВ.2.1.9 

ФВ.2.1.10.  

ФВ.2.1.11 

ФВ.2.1.15.  

ФВ.2.1.16 

ФВ.2.1.17 

ФВ.2.1.18 

ФВ.3.1.6.  

ФВ.3.1.7 

Методе рада : 
 
-вербална   
комуникација    
-демонстрација 

-практично 
вежбање 
-такмичење 
Облици рада : 
 
-фронтални  
-групни  
-рад у паровима  

-индивидуални 
-комбиновани 

Наставник :                          

 

-разговор 

-објашњавање 

-демонстрација 

-мерење физичких 

способности ученика 

-суђење 

-евидентирање 

-оцењивање Ученици : 

 

-ходање 

-трчање 

-скакање 

-бацање 

-хватање 

-практично вежбање 

-демонстрација 

стање 

психофизичких  

и моторичких 

способности 

 

-усвојене здравствено 

хигијенске навике  

 

-достигнути ниво 

савладаности моторних 

знања умења и навика у 

складу са индивидуалним 

могућностима 

 

-напредовање 

ученика 

 

-васпитна компонента-

 Новембар  

Децембар  

Јануар  

фебруар 



ФВ.3.1.8 

ФВ.3.1.12 

ФВ.3.1.13  

ФВ.3.1.14  

ФВ.3.1.15 
 

-такмичење став ученика према раду 

3 Спорткса 

игра Рукомет 

10 14 24 

ФВ.1.1.1. 

ФВ.1.1.2.  

ФВ.2.1.1.  

ФВ.2.1.2 

ФВ.3.1.1 

ФВ.3.1.2 
 

Методе рада : 
 

-вербална   
комуникација    
-демонстрација 
-практично 
вежбање 
-такмичење 
Облици рада : 
 

-фронтални  
-групни  
-рад у паровима  
-индивидуални 
-комбиновани 

Наставник :                          

 

-разговор 

-објашњавање 

-демонстрација 

-мерење физичких 

способности ученика 

-суђење 

-евидентирање 

-оцењивање Ученици : 

 

-ходање 

-трчање 

-скакање 

-бацање 

-хватање 

-практично вежбање 

-демонстрација 

-такмичење 

стање 

психофизичких  

и моторичких 

способности 

 

-усвојене здравствено 

хигијенске навике  

 

-достигнути ниво 

савладаности моторних 

знања умења и навика у 

складу са индивидуалним 

могућностима 

 

правила спортскe игарe 

 

-напредовање 

ученика 

 

-васпитна компонента-

став ученика према раду 

 Март 

Април  

Мај  

јун 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Верска настава 

              РАЗРЕД: Пети 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: Циљ наставе верске наставе за пети разред је да ученици на примеру старозаветне историје 

уоче да Бог није одустао од остварења свог првобитног плана о свету, који се огледа у сједињењу свих створених бића са Богом преко 

човека, и поред тога што је то први човек Адам одбио да испуни 

 

Оперативни задаци: 

- Уоче да Бог није напустио свет после греха првог човека; 

- Стекну свест да Бог никада не напушта човека ма какав грех човек направио; 

- Уоче да Бог није одустао од свог првобитног циља због кога је створио свет; 

- Уоче сличност у структури старозаветне и новозаветне цркве; 

 

Р
ед

.б
р

. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 

број часова 

по теми  Начин остваривања 

програма 

(методе и технике 

рада) 

Активности у 

образовно-васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика 

О 

 
 

У 

 
 

 

С 

1. Увод 2   

 

Методе рада: 

монолошко-

дијалошка,рад на 

тексту, 

демонстративна; 

 

 

Облици рада: 

 

Наставник 
прича,показује,објашња

ва,поставља итања, 

нимира, социра, 

одстиче критичко 

мишљење, смерава на 

повезивање са 
претходним догађајима 

 

 септембар 

2. 

Припрема света за долазак Сина Божијег у свет 

(Бог није одустао од свог плана да створени 
свет живи вечно и поред одбијања првог Адама 

да тај план спроведе у дело) 

1 1  

 

септембар 



3. 
Избор Аврама и његових потомака као почетак 

Цркве (Стари Завет између Бога и људи) 
3 2  

фронтални, 

групни, 

рад у паровима; 

 
 

Наставна средства: 
текстуална, 

визуелна,аудио-

визуелна. 

из прошлости, 

упоређује; 

 

 

Ученик 
слуша,посматра,разми

шља, пише, тражи на 

карти, анализира слике, 

еме или скице, оставља 

питања, дајеодговоре, 

истражује, износи 

ставове, закључке и 

мишљења 

 

октобар 

4. 
Аврам и јеврејски народ као праслика Христа и 

Цркве 
4 2  

 

новембар-
децембар  

5. 
Десет Божијих заповести (однос човека према 

Богу и другом човеку у старозаветној Цркви) 
10 5  

 

децембар-

април  

6. 
Старозаветни мотиви у православној 

иконографији 
2 4  

 

мај-јун  

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Француски језик 

              РАЗРЕД: Пети 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Овладавање основним законитостима француског језика на којем ће се ученици усмено и писмено правилно изражавати; 

упознавање, доживљавање и оспособљавање ученика за комуникацију на страном језику, у овом случају на почетном нивоу. Ученици 

овладавају правилима писане и усмене комуникације на француском језику и неким тековинама културе и цивилизације везане за 

француско говорно подручје. Ученици стичу знања везана за изговор и писање на француском језику.  

 

Оперативни задаци: 
-учење основних елемената као што су поздрављање и представљање на страном језику 

-богаћење лексике уз корелацију са неким другим страним језиком 

-увођење нових граматичких категорија којих нема у српском језику- чланови у француском језику 

-времена у француском језику и њихова корелација са временима у српском и енглеском језику 

-сналажење у простору, оријентација 

-време и сат   
-култура и цивилизација- празници у Француској и франкофоним државама 

-законитости изговарања и писања одређених група гласова у француском језику 

Р
ед

.б
р
. 

Т
ем

е Назив наставне 

теме 

 

број 

часова по 

теми  Образовни 

стандарди 

Начин остваривања 

програма 

(методе и технике 

рада) 

Активности у образовно-

васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска динамика О 

 

 

У 

 

 
 

С 

1.  

Unité 0: 

Destination 

français ! 

3 / / 

/ 
Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 

метод 

 

Упознавање са страним 

језиком, усвајање термина 

везаних за француски 

језик и културу 

 

/ 

Српски, енглески 

језик, историја и 

географија 

септембар 



2 Unité 1: Au 

collège 
4 5 1 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 

метод 

Слушање и разумевање 

текста на француском 

језику , дискусија 

/ Српски, енглески 

језик, историја и 

географија 

Септембар/октобар 

3 Unité 2: Joyeux 

anniversaire ! 
4 5 1 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 
метод 

Слушање и разумевање 

текста на француском 

језику , дискусија 

/ Српски, енглески 

језик, историја и 

географија 

Октобар/новембар 

4 Unité 3: Fêtes 

de famille 
4 5 2 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 

метод 

Слушање и разумевање 

текста на француском 

језику , дискусија 

/ Српски, енглески 

језик, историја и 

географија 

Новембар/децембар 

5 Unité 4: Loisirs 

jeunes 
4 5 1 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 
метод 

Слушање и разумевање 

текста на француском 

језику , дискусија 

/ Српски, енглески 

језик, историја и 

географија 

Јануар/фебруар/март 

6 Unité 5: La 

ville 
4 5 1 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 

метод 

Слушање и разумевање 

текста на француском 
језику , дискусија 

/ Српски, енглески 

језик, историја и 
географија 

Март/април/мај 

7 Unité 6: Une 

heure dans le 

monde 
4 5 1 

/ Комбиноване 

технике рада и 
комуникативни 

метод 

Слушање и разумевање 

текста на француском 

језику , дискусија 

/ Српски, енглески 

језик, историја и 

географија 

Мај /јун 

8 Писмени 

задатак 
1 1 1 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 

метод 

Слушање и разумевање 
текста на француском 

језику , дискусија 

/ Српски, енглески 
језик, историја и 

географија 

Мај/јун 

9 Актуелизација 

градива 
/ 2 / 

/ Комбиноване 
технике рада и 

комуникативни 

метод 

Слушање и разумевање 

текста на француском 

језику , дискусија 

/ Српски, енглески 

језик, историја и 

географија 

Мај/јун 



10 Завршна 

евалуација 
/ / 3 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 

метод 
 

Слушање и разумевање 

текста на француском 

језику , дискусија 

/ Српски, енглески 

језик, историја и 

географија 

Мај/јун 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Руски језик 

 

РАЗРЕД:  Пети 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:  72 

 

 ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: Циљ  наставног предмета: Заснивање циља на потребама ученика, које се остварују овладавањем 

комуникативних вештина и развијањем способности и метода учења страног језика, развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама уз 

уважавање различитости и навикавање на отвореност и комуникацију  
 

 

Задаци наставног предмета: Стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика; усвајање основних знања за 

усмено и писмено споразумевање са људима из других земаља; усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима руског језика, као и да настави да на вишем нивоу образовања и самостално учење истог или других страних 

језика 

 

    

 

OПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

 -успостављање односа са страним језиком због потреба будућег посла- занимања 

-разумевање и усвајање гласовног система писања и изговора 

-разумевање о под акцентом и о без акцента 

-тачан одабир руских речи и израза 

-усвајање речи и израза везаних за знаменитости Москве, Београда, родног града 

-разликовање тврдих и меких сугласника 



 -примена елементарних дијалога на тему породице, рођака, пријатељства, представљање, развијање језичког осећаја код ученика  

-самостално навођење примера ученика;  

-креирање израза са глаголом у садашњем и прошлом времену 

-повезивање граматике са усменим и писменим изражавањем 

-усвајање повратних глагола 

-поступно и систематично стицање знања 

-усвајање речи и израза везаних за спорт, излет 

-усвајање лексике која се односи на дане у недељи 

-елементарна примена знања у језичкој комуникацији 

-годишња доба-лексика 

-читање и разумевање кратких текстова 

-слободно коришћење израза везаних за знаменитости градова, 

-примена исказа за начин вршења радње 

-усвајање прилога за место и правац 

-креирање израза везаних за летњи распуст 

-руска јела,воће и поврће 
 

Р
ед

.б
р
. 

те
м

е 

Назив наставне 
теме 

 
Број 
часова по 
теми  

Образовни стандарди Начин остваривања програма 
(методе и техникерада) 

Активности у 
образовно-васпитном 

процесу 

Процена 
остварености 
обр.стандарда 

 

Корелација Временска 
динамика 

(бројчасова по 
теми)  

О У С 

1 1. Школа 

Предмети у 

учионици, 

интересовања, 

поздрављање, 

представљање

, руска азбука, 

исказивање 

захвалности, 

упитне 

реченице 

4 1 5  Методе: вербална, 

монолошка(опис), дијалошка 

(дискусија), демонстрације, 
игровне активности 

Облици рада: индивидуални, 

фронтални, рад у пару, рад у 

групи, тимски рад 

-вежбе слушања,          

-рецитовање 

-певање у групи 
-симулација(улоге) 

-игровне активности 

-препричавање 

-описивање  

-повезивање речи 

Усмено  
Писмено 
Тест 
Активност на 
часу 
 

Српски језик Током 
целе 
школске 
године 
часови 
су 
комбиновани 

од свих тема 



2 2. Москва 

Читање и 

писање 

кратког 

текста, 

номинатив, 

брзалице, 

знаменитости 

Москве, 

Београда, 

родног града, 

писање тврдих 

и меких 

сугласника 

8 2 10  Методе рада: 

вербална, монолошка (опис), 

дијалошка 

(хеуристички приступ), 

дискусија, демонстрације, 

игровне активности 

Облици рада: 
индивидуални, 

индивидуализовани, 

фронтални, рад у пару, рад у 

групи, тимски рад 

Место извођења: класична 

учионица, амбијентална 

-вежбе слушања 

-симулација(улоге) 

-игра 

-препричавање 

-повезивање речи 

-израда постера 

-израда извештаја, 
честитки 

-препознавање 

разлике између 

гласоваи слова 

-повезивање речи и 

слика,гласова и слова 

-везивање речи и 

реченица 

Усмено  
Писмено 
Тест 
Активност на 

часу 
 

Географија *** 
 

4 4. Празници 

Нова Година, 

Божић, Ускрс, 

рођендан, 

садашње и 

прошло време, 

множина 

именица, 

глаголи 

кретања, 

слагање и 

неслагање 

6 4 10  Методе рада: 

вербална, монолошка (опис), 

дијалошка 

(хеуристички приступ), 
дискусија, демонстрације, 

игровне активности 

Облици рада: 

индивидуални, 

индивидуализовани, 

фронтални, рад у пару, рад у 

групи, тимски рад 

Место извођења: класична 

учионица, амбијентална 

-вежбе слушања 

-симулација(улоге) 

-игра 

-препричавање 
-повезивање речи 

-израда постера 

-израда извештаја, 

честитки 

-препознавање 

разлике између 

гласоваи слова 

-повезивање речи и 

слика,гласова и слова 

-везивање речи и 

реченица 

Усмено  
Писмено 
Тест 
Активност на 
часу 
 

  

5 5. Зимски 

распуст Опис 

лица и 

предмета, 

придеви, укус, 

боје, бројеви, 

ваннаставне 

активности, 

повратни 

5 2 7  Методе рада: 
вербална, монолошка (опис), 

дијалошка 

(хеуристички приступ), 

дискусија, демонстрације, 

игровне активности 

Облици рада: 

индивидуални, 

индивидуализовани, 

-вежбе слушања 
-симулација(улоге) 

-игра 

-препричавање 

-повезивање речи 

-израда постера 

-израда извештаја, 

честитки 

-препознавање 

Усмено  
Писмено 
Тест 
Активност на 
часу 
 

  



глаголи, 

допадање и 

недопадање 

фронтални, рад у пару, рад у 

групи, тимски рад 

Место извођења: класична 

учионица, амбијентална 

разлике између 

гласоваи слова 

-повезивање 6речи и 

слика,гласова и слова 

-везивање речи и 

реченица 
6 6. Спорт 

Врсте и 

распоред 

дневних 

обавеза, излет, 

дани у недељи, 

време по сату, 

прилози за 

време, 

исказивање 

заповести 

5 3 8  Методе рада: 

вербална, монолошка (опис), 
дијалошка 

(хеуристички приступ), 

дискусија, демонстрације, 

игровне активности 

Облици рада: 

рад у групи, рад у пару, тимски 

рад, индивидуални, квиз знања, 

говорне вежбе 

Место извођења: 

класична учионица 

-слушање 

-постављање питања 
-извођење дијалога 

-увежбавање нових 

слова 

-увежбавање читања и 

интонације 

-понављање за 

наставником 

-учествовање у 

тимском раду 

-учествовање у раду у 

групи 
-израда постера 

-дискусија 

-одговарање на 

питања 

Усмено  
Писмено 
Тест 
Активност на 
часу 
 

Физичко 

васпитање 

 

7 7. Годишња 

доба 

Именовање 

годишњих 

доба, золошки 

врт, 

граматичка 

таблица 

глагола 

6 4 10  Методе рада: 

вербална, монолошка (опис), 

дијалошка 

(хеуристички приступ), 

дискусија, демонстрације, 

игровне активности 

Облици рада: 

рад у групи, рад у пару, тимски 
рад, индивидуални, квиз знања, 

говорне вежбе 

Место извођења: 

класична учионица 

-слушање 

-постављање питања 

-извођење дијалога 

-увежбавање нових 

слова 

-увежбавање читања и 

интонације 

-понављање за 
наставником 

-учествовање у 

тимском раду 

-учествовање у раду у 

групи 

-израда постера 

-дискусија 

-одговарање на 

   



питања 

8 8. Русија 

Знаменитости, 

просторни 

односи и 

величине, 

место и 

правац 

кретања, 

географија, 

начин вршења 

радње, личне 

заменице, 

придеви 

школски 

предмети 

4 2 6  Методе рада: 

вербална, монолошка (опис), 

дијалошка 
(хеуристички приступ), 

дискусија, демонстрације, 

игровне активности 

Облици рада: 

рад у групи, рад у пару, тимски 

рад, индивидуални, квиз знања, 

говорне вежбе 

Место извођења: 

класична учионица 

-слушање 

-постављање питања 

-извођење дијалога 
-увежбавање нових 

слова 

-увежбавање читања и 

интонације 

-понављање за 

наставником 

-учествовање у 

тимском раду 

-учествовање у раду у 

групи 

-израда постера 
-дискусија 

-одговарање на 

питања 

 Географија  

9 9. Летњи 

распуст 

Месеци у 

години, 

разговори о 

распусту, 

руска јела, 

воће и поврће, 

исказивање 

негације 

7 9 16  Методе рада: 

вербална, монолошка (опис), 

дијалошка 

(хеуристички приступ), 

дискусија, демонстрације, 

игровне активности 

Облици рада: 

рад у групи, рад у пару, тимски 

рад, индивидуални, квиз знања, 

говорне вежбе 
Место извођења: 

класична учионица 

-слушање 

-постављање питања 

-извођење дијалога 

-увежбавање нових 

слова 

-увежбавање читања и 

интонације 

-понављање за 

наставником 

-учествовање у 
тимском раду 

-учествовање у раду у 

групи 

-израда постера 

-дискусија 

-одговарање на 

питања 

   



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Изабрани спорт 

              РАЗРЕД: Пети 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: Циљ премета физичко васпитање-изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања, потребе 

за стицањем знања, способности за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и  настојање да стечена знања примењују у 

животу ( стварање трајне навике за бављење спортом и учешће на такмичењима ). 

 

ед
.б

р
. 

Т
ем

е Назив 

наставне теме 

 

број часова 

по теми  
Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

(методе и 

технике рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска динамика 
О 

 

 

У 

 

 
 

С 

1  

Спортска 

игра 

-Рукомет 

-кошарка 

-Одбојка 

-Фудбал 

 

 
 

15 21 36 

ФВ.1.1.1. 

ФВ.1.1.2.  

ФВ.2.1.1.  

ФВ.2.1.2 

ФВ.3.1.1 

ФВ.3.1.2 

 

Методе рада : 
 
-вербална   
комуникација    
-демонстрација 

-практично 
вежбање 
-такмичење 
Облици рада : 
 
-фронтални  
-групни  
-рад у паровима  

-индивидуални 
-комбиновани 

Наставник :                          

 

-разговор 

-објашњавање 

-демонстрација 

-мерење физичких 

способности ученика 

-суђење 

-евидентирање 

-оцењивање Ученици : 

 

-ходање 

-трчање 

-скакање 

-бацање 

-хватање 

-практично вежбање 

-демонстрација 

-такмичење 

 
стање специфичних 

моторичких 
способности (-
здравствено-хигијенске 
навике 
-достигнути ниво 
савладаности моторних 
знања, умења и навика 
у складу са 
индивидуалним 

могућностима 
-однос према раду и 
вредновање учешћа на 
школским спортским 
такмичењима 

 Током целе године 

  
   

 
 

  

 

  

           



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Информатика и рачунарство 

              РАЗРЕД: Пети 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

 
Циљ образовно – васпитног рада изборног предмета је да се ученици оспособе за самостално коришћење рачунара. Упознавање ученика са применом рачунара у 

различитим областима људске делатности; развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду; подстицање креативног рада на рачунару; 

оспособљавање за рад на рачунару. (Упознавање ученика са  графичким радним окружењем  оперативног система. Упознавање ученика са организацијом  дискова, 

датотека и директоријумима. Упознавање ученика са основним алатима неопходним за рад у програмском пакету Microsoft office – Word. 

Упознавање ученика са подешавањем околине за рад на српском језику. 

Упознавање ученика са основним програмима за рад у мултимедији. Оспособљавање ученика за самостално коришћење рачунарских програма. 

 

Оперативни задаци: 

 
- Упознавање ученика са организацијом дискова, датотека и директоријума. 

- Упознавање ученика са подешавање околине за рад на српском језику. 

- Упознавање ученика са инсталацијом додатних уређаја и програма. 

- Упознавање ученика са са радом у програму за обраду текста. 

- Упознавање ученика са основним програмима за рад у мултимедији. 

- Оспособљавање ученика за самостално коришћење рачунарских програма. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Р
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.б
р

. 

Т
ем

е Назив 

наставне теме 

 

број часова 

по теми  
Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

(методе и технике 
рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 

процесу(ученика 
и наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска динамика 
О 

 

 

У 

 

 
 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативни 
системи 

 

8 6 14 

 

монолошко-

дијалошка 

-демонстративна 

-учење путем 

открића 
-фронтални 

-рад у паровима 

-рад са рачунаром 

-индивидуални 

 

Активности 

наставника: 

предавач,  

организатор,  

водитељ, 

мотиватор, 

помагач, 

усмеривач, 

евалуатор. 
Активности 

ученика: 

Праћење, 

истраживање, 

бележење, 

коришћење 

интернета, 

активан учесник 

у комуникацији. 

 

 

 

 

 

-усмено проверавање 

 

-практични радови 

 

 

 

 

 

Техничко и 

информатичко 

образовање, ликовна 

култура 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

Октобар 

Новембар 
децембар 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Обрада текста 

8 6 14 

 -монолошко-
дијалошка 

-демонстративна 

-учење путем 

открића 

-фронтални 

-рад у паровима 

-рад са рачунаром 

-индивидуални 

-решавање 

проблема 

Активности 
наставника: 

предавач,  

организатор,  

водитељ, 

мотиватор, 

помагач, 

усмеривач, 

евалуатор. 

Активности 

ученика: 

 
 

 

 

 

-усмено проверавање 

 

-практични радови 

 
 

 

 

Техничко и 

информатичко 

образовање, Српски 

језик, Ликовна 

култура, Музичка 

култура, Историја, 

Географија 

 
 

 

 

 

 

 

Јануар 

Фебруар 

март 

Април 



Праћење, 

истраживање, 

бележење, 

коришћење 
интернета, 

активан учесник 

у комуникацији, 

дискусија. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 
 

 

Увод у 

мултимедију 
4 4 8 

 

-демонстративна 

-рад у паровима 

-рад са рачунаром 

-индивидуални 

Активности 

наставника: 

предавач,  

организатор,  

водитељ, 

мотиватор, 
помагач, 

усмеривач, 

евалуатор. 

Активности 

ученика: 

Праћење, 

истраживање, 

бележење, 

коришћење 

интернета, 

активан учесник 

у комуникацији, 
дискусија. 

 

 

 

 

 

 

 
 

-усмено проверавање 

 

-практични радови 

 

 

 

 

 

Техничко и 
информатичко 

образовање, Ликовна 

култура, Музичка 

култура, Историја, 

Географија 

 

 

 

 

 

 
Април 

Мај 

Јун 

 

 

 



Допунска настава  

   ПРЕДМЕТ:  Српски језик  
    Годишњи фонд часова:     36 

Циљеви  и  задаци : Оспособљавање ученика за усвaјање елементарних знања из српског језика  и примена усвојених  знања у 

свакодневном животу, у говорној и писменој комуникацији 
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  
 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

н
ас

та
вн

е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
ва

 

п
о

 т
ем

и
 

1. Књижевност 12 

2. Граматика 12 

3. Језичка култура 12 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 

 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  

које  наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

Уџбеници  за реализацију програма: 
1.Читанка,Наташа Станковић Шошо,Клет,Београд,2013. 

2.Граматика, Весна Ломпар,Клет, Београд,2013. 

3.Радна свеска,Весна Ломпар и Наташа Станковић Шошо,Клет, Београд,2013 



Допунска настава   

             ПРЕДМЕТ:   Енглески језик     

Годишњи фонд часова:  36      

Циљеви  и  задаци: овладавање пређеног градива у зависности од потреба ученика и одељења. 
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  
Р

ед
н

и
 

б
р

о
ј 

н
ас

та
вн

е 

те
м

е 
 

 

 

Назив наставнe теме Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 

те
м

и
 

1. The Challenge 3 

2. Exercise 3 

3. Risk 4 

4. Out and About 3 

5. The Weather 4 

6. Expeditions 4 

7. Television 4 

8. Helping 4 

9. Teams 3 

10. Fun 4 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 

 

 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  

које  наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

 

Уџбеник за реализацију програма: Challenges 1, Pearson 



Допунска настава   

 ПРЕДМЕТ:  Математика  

                       Годишњи фонд часова: 36 

Циљеви  и  задаци  
Да код ученика развија позитивне особине, као што су упорност, тачност, систематичност, педантност, самосталност у раду, 

креативност...Ученици на допунској настави треба да науче да користе разноврсне изворе знања, да стекну елементарно знање из 

наставних тема, да развијају способност посматрања, опажања, повезивања и да се труде да своје знање изражавају математичким језиком. 
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  
 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

н
ас

та
вн

е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
ва

 

п
о

 т
ем

и
 

1. Скупови. Основни геометријски објекти  4 

2. 
Дељивост бројева  4 

3.  Угао- сабирање и одузимање; појам комплементних и суплементних углова, 

упоредни, унакрсни, углови са паралелним крацима  
8 

4.  Разломци- појам и својства; сабирање и одузимање разломака са 

одговарајућим једначинама, множење и дељење разломака са одговарајућим 

једначинама 

14 

5. 
 Осна симетрија  4 

6. 
Размера  2 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 



 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  

овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

 

Уџбеник за реализацију програма 

Математика за 5.разред основне школе, Др Небојша Икодиновић, мр Слађана Димитријевић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић, Klett  

 

Друго 

Збирка задатака из математике за 5.разред основне школе, Др Небојша Икодиновић, мр Слађана Димитријевић, Сања Милојевић, Ненад 

Вуловић, Klet 

 

 



Допунска настава 

ПРЕДМЕТ:  Биологија  
Циљеви  и  задаци 

 Ученике оспособити за: 

 -Разумевање основних појмова о живом свету. 

 -Руковање лупом и микроскопом. 

-Развијају способност повезивања појмова и процесау живим бићима и природи. 

-Да знају да објасне основну спољашњу и унутрашњу грађу вегетативних и репродуктивних биљних органа. 

-Да схвате процес опрашивања и процесе оплођења и расејавања биљака. 

-да препознају типичне представнике алги, гљива, лишајева, маховина и њихове карактеристике. 

- елементе заштите и степен угрожености биљака разним делатностима човека у природи. 
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Назив наставнe теме Б
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1. Увод  3 

2. Особине живих бића и разноврсност живог света 

 

4 

3. Царство биљака, грађа и животни процеси биљака 
 

11 

4 Разноврсност биљака,значај и з аштита 16 

5 Царство гљива 2 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 

 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  

које  наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

Уџбеник за реализацију програма : уџбеник за 5.разред -биг 



Допунска настава   

ПРЕДМЕТ:  Француски језик  

Годишњи фонд часова:       36 

Циљеви  и  задаци – савладавање основних знања која  ученици нису савладали на часовима редовне 

наставе 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  
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Назив наставнe теме Б
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в
а 

п
о
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м
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1. Unité 0-  Destination français ! 1 
2. Unité 1-Au collège 6 
3. Unité 2-Joyeux anniversaire ! 5 
4. Unité 3-Fêtes de famille 6 
5. Unité 4- Loisirs jeunes 5 
6. Unité 5-La ville 5 
7. Unité 6-Une heure dans le monde 8 
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Уџбеник за реализацију програма Pixel 1 

Друго 
 
             



Допунска настава   

ПРЕДМЕТ:   Историја     
Годишњи фонд часова:    18 

Циљеви  и  задаци: Савладавање основних знања која ученици нису савладали у току редовне наставе. 

              

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА 
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Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
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о
в
а 

п
о
 

те
м

и
 

1. Увод у стари век Историја – наука о прошлости. Рачунање времена 4 

2. Праисторија 1 

3. Стари Исток 4 

4. Стара Грчка 4 

5 Стари Рим 5 

                                                                                                                                     УКУПНО 18 

 

Уџбеник за реализацију програма: 

Д.Константиновић, С. Ферјанчић, Историја за пети разред основне школе,Београд, 2007. 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  

које  наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским садржајима.           



 Допунска настава   

ПРЕДМЕТ:  Географија  
Годишњи фонд часова: 36 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  

 
Р

ед
н

и
 б

р
о
ј 

н
ас

та
вн

е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р
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ј 

ч
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о
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п
о
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ем

и
 

1. Увод у програмске садржаје 1 

2. Васиона и Земља 6 

3. Географска карта 8 

4. Планета Земља- Земљина кретања 4 

5. Планета Земља- литосфера 11 

6. Планета Земља- атмосфера 6 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 

 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  

које  наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

Уџбеник за реализацију програма 

Друго 



Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  Српски језик  

Годишњи фонд часова: 36 

 
Циљеви  и  задаци: : Циљ додатне наставе из српског језика је  да афирмише најквалитетније резултате у настави српског језика 

и језичке културе; да подстакне ученике на стицање трајнијих лингвистичких знања о матерњем језику, да теоријска знања о језичким 

појавама и правописној норми успешно примењују; стицањем целовите слике о матерњем језику квалитативно вишим приступом у 

проучавању језичке организације и законитости језика, додатна настава треба код ученика да развије сазнање о значају књижевног 

језика и језичке културе. 

              

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 
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Назив наставнe теме 
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ј 

ч
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о
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п
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1. Књижевност 12 

2. Граматика 12 

3. Језичка култура 12 
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Уџбеници за реализацију програма:  
1.Читанка,Зорица  Несторовић и Златко Грушановић,Клет,Београд,2013. 

2.Граматика, Весна Ломпар,Клет, Београд,2013. 



3.Радна свеска,Весна Ломпар и Зорица Несторовић,Клет, Београд,2013. 

4.Збирка задатака из српског језика за ученике 5,6,7,8. разреда основне школе(за редовну,додатну и припремну 

наставу) 2000 питања и одговора, Мирјана Секулић Петровић 

5.Речник књижевних термина,стилске фигуре и други изрази,Љубо Мићуновић,Српска школска књига,Београд,2000 

6.Наша народна књижевност,др Вукашин Станисављевић,Пирг,Бачки Петровац,2005 

7.Српски језик кроз тестове,Друштво за српски језик и књижевност Србије,Београд,2008. 

8.Мали речник књижевних термина за основну школу,Наташа Станковић Шошо,Логос,2010 

 

 

 



Додатна настава  

ПРЕДМЕТ: Енглески језик     

Годишњи фонд часова: 36 

Циљеви  и  задаци: ученици ће кроз различите активности, допунити и проширити стечена знања са 

часова енглеског језика.  
                  ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 
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Назив наставнe теме Б
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ј 
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п
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1. The Challenge 3 
2. Exercise 3 
3. Risk 4 
4. Out and About 3 
5. The Weather 4 
6. Expeditions 4 
7. Television 4 
8. Helping 4 
9. Teams 3 

10. Fun 4 
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Уџбеник за реализацију програма: Challenges 1,Pearson 



 

 

 

 

 

Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  Математика  

Годишњи фонд часова: 36 

Циљеви  и  задаци : 
Подстицање развоја логичког мишљења и његова примена у осталим природним наукама.Да умеју да  формирају и графички прикажу скупове, њихове подскупове и 

основне скуповне операције, схвате смисао речи  “и”, “или”, “не”, “сваки”, “неки”.Већ познате геометријске фигуре као сто су дуж, права, многоугао, кружница и круг 
да разумеју као скупове тачака у равни.Упознавање са угловима, њихова класификација, трансферзала паралелних правих, особине углова са паралелним крацима. 

Упознавање релације дељивости природних бројева . Схватање појма разломка и децималног броја и извођење основних рачунских операција над њима и њихов 

приказ на бројевној полуправи. Одређивање вредности бројевних израза и решавање једначина и неједначина у поменутим скуповима. Упознавање са појмом размере 

и њена правилна примена. Дефинисање осне симетрије и њених својстава , конструкција  дијаграма и њихова примена. 

             ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 
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Назив наставнe теме 
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1. Скупови. Основни геометријски објекти  4 

2. Релације; графови; логички задаци 3 

3. 
Дељивост бројева.  3 

4. 
Разломци- одабрани задаци  6 



5. Дијаграми и њихова примена у решавању разних математичких проблема  

 
3 

6. 
 Права и кружница- конструктивни задаци  3 

7. 
 Такмичарски задаци  5 

8. 
Задаци логичко-комбинаторне природе  4 

9. 
Изометријске трансформације ( осна симетрија) 4 

10. 
Развој нумерације 1 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 

                            
Уџбеник за реализацију програма  

Математика за 5.разред основне школе, Др Небојша Икодиновић, мр Слађана Димитријевић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић, Klett . 

Друго 

Збирка задатака из математике за 5.разред основне школе, Др Небојша Икодиновић, мр Слађана Димитријевић, Сања Милојевић, Ненад 

Вуловић, Klett, 

Математика 5 – знам за више, Милица Вајукић, Ружица Павлићевић, Klett , 

Водич за шампионе, Владимир Стојановић, Математископ 

Задаци са претходних такмичења. 



Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  Биологија 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 

Циљеви  и  задаци  
-Да  ученици схвате појам биологије као науке значајне за напредак љу дског друштва и заштиту природе 

- да буду оспо собљени за руковање лупом и микроскопом 

- да упознају основну јединицу грађе живих бића тј. ћелију 

-да упознају разноврсност живих бића 

- да схвате разлику између бактерија и вируса и   начине  борбе против болести које изазивају 

- да схвате појам ботанике као научне области биологије 

-да упознају и знају да објасне основну спољашњу  и унутрашњу грађу грађу вегетативних биљних органа     (корен, стабло лист) 
- да упознају и знају да објасне спољашњу и унутрашњу грађу репродуктивних биљних органа ( цвет, плод, семе) 

-да схвате  процесе и начине опрашивања и оплођења 

- да упознају царство биљака и најзначајније групе 

- да схвате најважније животне процесе биљака (фотосинтеза,  дисање и транспирација) 

-да упознају царство гљива и њихове основне карактеристике 

-да упознају основне елементе заштите и степене угро жености биљака деловањем човек              
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Назив наставнe теме Б
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1. Увод 2 

2. Особине живих бића и разноврсност живог света 
 

4 

3. Царство биљака, грађа и животни процеси биљака 

 
12 

4. Разноврсност биљака,значај и з аштита 16 

5. Царство гљива 2 
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                           Уџбеник за реализацију програма  : сви одобрени уџбеници за 5. разред 



Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  Историја 

V РАЗРЕД 1   

Годишњи фонд часова: 18 

 

Циљеви  и  задаци : Унапређење знања које су ученици стекли на часовима редовне наставе уз коришћење историјских извора. 

 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 
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Назив наставнe теме Б
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1. Увод у стари век Историја – наука о прошлости. Рачунање времена 4 

2. Праисторија 1 

3. Стари Исток 4 

4. Стара Грчка 4 

5 Стари Рим 5 
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Литература 

В.Авдијев, Историја старог истока,Београд,1974. 

СтрувеКалистов.Историја Старе Грчке,Београд 1975. 

Н.А. Машкин.Историја СтарогРима, Београд,1989. 



Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  Геофрафија  

Годишњи фонд часова: 36 

Циљеви  и  задаци  
              

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА-назив предмета 
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Назив наставнe теме 
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п
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и
 

1. Увод у програмске садржаје 1 

2. Васиона и Земља 6 

3. Географска карта 8 

4. Планета Земља- Земљина кретања 4 

5. Планета Земља- литосфера 11 

6. Планета Земља- атмосфера 6 
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Уџбеник за реализацију програма  



 Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  Француски језик    

Годишњи фонд часова: 36 

Циљеви  и  задаци –унапређивање знања која су ученици стекли на редовној настави. 
              

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 
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Назив наставнe теме 
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о
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1. Unité 0-  Destination français ! 1 

2. Unité 1-Au collège 6 

3. Unité 2-Joyeux anniversaire ! 5 

4 Unité 3-Fêtes de famille 6 

5 Unité 4- Loisirs jeunes 5 

6 Unité 5-La ville 5 

7 Unité 6-Une heure dans le monde 8 
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Уџбеник за реализацију програма - Pixel 1 



 
 
 
 
 
 
  
 
 

ОШ „Карађпрђе“, Раша 
 

ШКПЛСКИ ПРПГРАМ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД  

ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА 
ШКПЛСКЕ 2014./2015. ГПДИНЕ 

2014./15. – 2018./19. 
[34210 Рача, Карађорђева 102] 

[ тел-факс: 034 / 751-251, 751-468, e-mail:oskarraca@gmail.com] 



 

 

 

 

РАЗРЕД: Шести 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик 

              

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 144 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 4 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и 

писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга 

уметничка остварења из српске и светске баштине. 

- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 

- описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; 

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

- упознавање језичких појмова и појава, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика; 

-  оспособљавање за читање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова 

 

 

 

Оперативни задаци: 
-обнављање  раније стечених знања која се  проширују до нивоа аутоматизације у говору и писању 

-увођење ученика у грађење речи 
-упознавање гласовних алтернација, њихово уочавање у грађењу и промени речи 

-проширивање знања о сложеној реченици 

-утврђивање знања о значењу и функцији придевских заменица 

-разумевање грађења и разумевање значења глаголских облика 

-усвајање знања о атрибутској и предикаткој функцији именица и придева 

-оспособљавање за уочавање и тумачење узрочно-последичних веза у уметничком тексту 



-оспособљавање за исказивање властитих судова и закључака приликом анализе текста и у разним говорним ситуацијама 

-развијање способности за уочавање и тумачење емоција, мотива и песничких слика у лирском тексту 

-оспособљавање за тумачење одабраних књижевних дела 

-развијање потребе за књигом и способности да се ученици њоме самостално служе 

-усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности на основу примера из књижевности 

-развијање навике да се запажања и закључци доказују примерима из текста 
-усвајање основних функционалних појмова из теорије књижевности  

-препознавање и тумачење стилских фигура-усвајање и тумачење књижевнотеоријских појмова лирике, епике и драме 

-проверавање, увежбавање и понављае правописних правила обрађених у претходним разредима (писање речце ЛИ, НЕ, НАЈ) 

-савладавање правилног писања имена васионских тела (једночланих и вишечланих) 

-оспособљавање за правилно писање глаголских облика 

-навикавање ученика на коришћење правописа 

-усвајање знања о интерпункцији после узвика 

-проверавање и увежбавање садржаја из претходних разреда 

-увежбавање правилног изговарања гласова 

-разликовање дугих и кратких акцената 

-вежбање у изговарању интонације реченице 
-савладавање правилне интонације везане за изговор узвика 

-вежбање и оспособљавање за правилно изговарање дугоузлазних и дугосилазних акцената 
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. 

Т
ем

е Назив 
наставне теме 

 

број часова 
по теми  

Образовни 
стандарди 

Начин 

остваривања 
програма 

(методе и 

технике рада) 

Активности у 

образовно-
васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 
остварености 

обр.стандарда 

 
 

Корелација 

 
 

Временска динамика 
О 
 

 

У 
 

 

 

С 

1.  

Књижевност 
-лирика 

-епика 

-драма 

 

 

51 9 60 

СЈ.1.1.5. 

СЈ. 1.4.1. 

СЈ.1.4.2. 

СЈ.1.4.3. 

СЈ.1.4.5. 

СЈ.1.4.6. 

СЈ.1.4.8. 

СЈ.1.1.1. 

СЈ.1.1.4. 

-вербално-

текстуална 

демонстративна 

-дијалошка 

-монолошка 
-текстуална 

-комбинована 

 

-припрема 

-прати 

-помаже 

-мотивише 

-објашњава 

-сагледава 

 

-иницијално 

тестирање 

-тестови знања по 

нивоима 

-усмене провере 

-чек листе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СЈ.2.1.2. 

СЈ.2.1.5. 

СЈ.2.4.1. 

СЈ.2.4.2. 

СЈ.2.4.4. 

СЈ.2.4.5. 

СЈ.2.4.6. 

СЈ.2.4.9. 

СЈ.3.1.1. 

СЈ.3.1.2. 

СЈ.3.4.1. 

СЈ.3.4.3. 

СЈ.3.4.4. 

СЈ.3.4.7. 

 

 

интерактивно 

учење, 

коцкарење, грозд, 

графичко 
представљање, 

мозгалица, 

инсерт 

метода,анализа,  
 

-анализира 

-демонстрира 

-саветује 

-завршно тестирање Историја, географија, 

информатика 

 

У току године 

2. Језик 
-правопис 

-граматика 

-ортоепија 

38 30 68 

СЈ.1.2.1. 

СЈ.1.2.2. 

СЈ.1.2.7. 

СЈ.1.2.8. 

СЈ.1.3.2. 

СЈ.1.3.4. 

СЈ.1.3.5. 

СЈ.1.3.6. 

СЈ.1.3.10. 

-вербално-

текстуална 

-демонстративна 

-дијалошка 

-монолошка 

-текстуална 

-комбинована 

-припрема 
-прати 

-помаже 

-мотивише 

-објашњава 

-сагледава 

-анализира 

 

-усвајање нових 
знања 

-дефинисање нових 

појмова 

-анализирање 

-решавање 

конкретних примера 

и задатака 

-писање школских и 

домаћих задатака 

-рад у паровима 

-истраживачки рад 

 

Информатика 
Историја 

Страни језици 

 

У току године 

3. Језичка 

култура 

-писмене 

вежбе 

-говорне 

вежбе 

(рецитовање 

и 

драматизација 

-домаћи 
задаци 

- 52 52 

СЈ.1.2.1. 

СЈ.1.2.3. 

СЈ. 1.2.5. 

СЈ.1.2.9. 
-вербално-

текстуална 

-аудитивна 

-демонстративна  

-дијалошка 

-монолошка 

-текстуална 

-комбинована 

-припрема 

-прати 

-помаже 

-саветује 

-мотивише 

-објашњава 

-сагледава 

-истиче значајне 

појединости 

-анализира 
 

 

-усвајање нових 

знања 

-дефинисање нових 

појмова 

-именовање  

-анализирање 

-решавање 

конкретних примера 

и задатака 
-читање 

Информатика 

Музичка култура 

Сртани језици 

У току године 



-писмени 

задаци 

-писање школских и 

домаћих задатака 

-рад у паровима 

-читање 
-вежбање 

-портретисање 

-описивање 

спољашљег и 

унутрашњег 

простора 

-причање са 

коришћењем 

елемената 

композиционе форме 

-препричавање са 

истицањем 
карактеристика 

ликова 

-писање извештаја и 

писма 

 

 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језик 

              РАЗРЕД: Шести  

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Обнављање простог садашњег времена Present Simple, израза за исказивање допадања/недопадања, исказивања просторних односа коришћењем 

предлога. Увођење фраза које се користе у писању писама, и-мејлова и смс порука. 

Обнављање садашњег времена Present Continuous и разлике између Present Continuous и Present Simple. Обнављање најчешћих колокација са 

глаголом have. Обнављање и проширивање употребе чланова и вокабулара везаног за занимања и храну. 

Обнављање простог прошлог времена Past Simple. Употреба инфинитива после глагола decide, start, want. 

Увођење глаголског времена Past Continuous, разлике између Past Simple и Past Continuous Tense, заменичких облика one, ones, another, another 

one. Упознавање са различитим културама. 

Обнављање компарације придева и начина употребе упитне речи how. Обнављање и проширивање вокабулара везаног за физички изглед. 

Разликовање бројивих и небројивих именица и употреба неодређених придева уз њих (some, any, no, a lot of). Обнављање неодређених 

заменица. Упознавање са називима активности везаних за одморе. 

Обнављање модалних глагола can/can’t, have to/not have to. Увођење препозиционих глагола и грађење питања са њима. Усвајање израза 

везаних за различите врсте наступа. 

Представљање простог будућег времена, кондиционалних реченица првог типа и речи везаних за технологију.  

Обнављање глаголског времена Present Perfect. Увођење назива за различите стилове музике, облачења и становања. 

 

Разлика између Be going to и Present Continuous Tense за изражавање планова у блиској будућности. Обнављање упитних речи (when, where…). 

Проширивање вокабулара везаног за спортове и игре. 

Провера знања и разумевања пређеног градива 

 

 

Оперативни задаци: 

 

 Коришћење енглеског језика за комуникацију на часу и у социјалним ситуацијама 

- Учење вокабулара уз помоћ кога ученици могу да опишу себе, своју породицу, заједницу и државу 

- Коришћење језичких стратегија уз помоћ којих се повећавају комуникацијске способности ученика 



- Развијање четири способности: слушање, конверзација, писање и читање 

- Јасан и разумљив изговор енглеских речи и реченица  

- Коришћење одговарајућег регистра 

- Поступно и систематично упознавање граматике 

- Стицање  знања о врстама речи и граматичким категоријама променљивих речи 

- Проширивање знања о реченичним члановима 

- Стицање знања о простим и сложеним реченицама 

- Проширивање знања о глаголским облицима 

- Стицање знања о простој и сложеној  реченици као синтаксичкој јединици 

- Усавршавање читања, писања, разумевања и конверзације 

- Поступно и систематично упознавање правописа енглеског језика 

- Проверавање, понављање и увежбавање садржаја из претходних разреда 

- Навикавање ученика на коришћење речника 
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ем

е Назив 

наставне теме 

 

број часова по 

теми  
Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

(методе и технике 

рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика 

О 

 

 

У 

 

 

 

С 

1 Our World 

 

2 5 7  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

 

 
Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 

 

Писмена и усмена 
евалуација 

Српски језик, 

Географија,  
Септембар 



разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

2 Neighbours 

 

3 6 9  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик, 

Информатичко 

образовање,  

Септембар/ 

октобар 

3 Life Stories 

 

 

2 3 5  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 
рад на тексту. 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик Октобар/ 

новембар 

4 Mysteries 

 

4 3 7  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 
рад на тексту. 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик, 

Биологија,  
Новембар/ 

децембар 



проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

5 Looks 

 

3 4 7  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик Децембар/ 

јануар 

6 Holidays 

 

2 4 6  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 
рад на тексту. 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик,  Фебруар  

7 Performers 

 

 

2 3 5  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 
рад на тексту. 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик, 

Музичко васпитање 
Фебруар/ март 



проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

8 Technology 

 

4 1 5  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Техничко и 

информатичко 

образовање,  

Март 

9 Style 

 

2 3 5  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 
рад на тексту. 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик, 

Ликовна култура, 

Музичка култура 

Април 

10 Winners 

 

3 7 10  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 
рад на тексту. 

 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик, 

Физичко васпитање 
Мај/ јун 



проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

11 The First and 

the Second 

Written Test 

 

0 

6 6  

 

 Писмени задатак   Новембар и 

април 

  

27 

45 72  

 

    

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Ликовна култура 

РАЗРЕД: шести 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената:линија,облика,боја стварање услова да ученици на 

часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства 

развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање развијање способности за препознавање основних својстава 

традиционалне модерне и савремене уметности развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности које се стичу у настави,а 

примењују у раду и животу стварање услова да се упознавањем ликовне уметности боље разумеју природне законитости и друштвене 

појаве поступно развијање способности ученика за визуелно памћење и предочавање даље развијање способности ученика за 

конструисање,комбинаторику и обликовање... 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 

 

- да ученици упознају значај површина неправилног облика 

- да науче да се слободно могу изразити линијама, светлинама, облицима и волуменима 

- да ученици науче свет симбола 

- да науче да праве симболе 

- да науче да се могу споразумети симболима 

            - да ученици науче свет текстуре 

- да науче да се слободно могу изразити кроз текстуру и текстуралне површине 

            - да ученици науче значаје светлине у примени ликовног изражавања 

- да науче значај светлине у ликовним делима 

            - да ученици упознају значај боје 

- да науче да се слободно могу изразити бојама 

            - да ученици упознају значај маште и маштања 

            - да науче да се слободно могу изразити кроз ликовну уметност 

 

 

 



 

 

 

 

Р
ед

.б
р

. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 

број часова 

по теми  
Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

(методе и технике 

рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика 

О 

 

 

У 

 

 

 

С 

I  

Слободно ритмичко 

изражавање бојеним 

мрљама, линијама, 

светлинама, 
облицима и 

волуменима 

 

2 2 4 

1.1.1. 

1.1.2 .     

1.1.3. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.2. 

 

 

-вербална 

-демонстративна 

-истраживачка 

наставник:  

- објашњава, 

мотивише, 

прати и 

усмерава 

ученик: 

- замишља, 

посматра и црта 

 

ликовни радови 

усменим путем 

сви предмети који се 

похађају у основној 

школи 

септембар 

 

II  

 

 
Визуелно 

споразумевање 

 

 

2 1 3 

1.1.1. 

1.1.2 .     

1.1.3. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.2. 

 

-вербална 

-демонстративна 
-истраживачка 

наставник: 

- објашњава, 

мотивише 

ученик: 

- посматра, црта 

ликовни радови 

усменим путем 

сви предмети који се 

похађају у основној 

школи 

октобар   

 

 
 

 

 

III  

 

 

Текстура 

 

4 2 6 

1.1.1. 

1.1.2 .     

1.1.3. 

2.1.1. 

2.1.2. 

 

-вербална 

демонстративна 

-истраживачка 

наставник: 

- објашњава, 

даје упутства 

ученик: 

- замишља, 

 

ликовни радови 

усменим путем 

сви предмети који се 

похађају у основној 

школи 

новембар 

 



3.1.1. 

3.1.2. 
визуелизује 

IV  

 

 

Светлина 

5 3 8 

1.2.1. 

2.2.1. 

2.2.2. 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

3.2.4. 

 

-вербална 

-демонстративна 

-истраживачка 

наставник:  

- даје упутства, 

обезбеђује 

ресурсе, прати 

и усмерава 

ученик: 

- запажа, 

изражава и 

представља 

идеје 

 

ликовни радови 

усменим путем 

сви предмети који се 

похађају у основној 

школи 

децембар јануар 

фебруар 

V  

 
 

Боја 

8 4 12 

1.2.1. 

2.2.1. 

2.2.2. 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

3.2.4. 

 

 

 

 

 

-вербална 
-демонстративна 

-истраживачка 

наставник:  

- објашњава, 

мотивише, 

прати и 

усмерава 

ученик: 

- замишља,  и 

црта 

 

ликовни радови 
усменим путем 

сви предмети који се 

похађају у основној 
школи 

март  

април 
 мај 

VI  
Свет уобразиље у 
делима ликовне 

уметности 2 1 3 

1.2.1. 
2.2.1. 
2.2.2. 
3.2.1. 
3.2.2. 

3.2.3. 
3.2.4. 

 
-вербална 
-демонстративна 
-истраживачка 

наставник:  

- даје упутства, 

прати и усмерава 

ученик: 

- запажа, и 

представља идеје 

 
ликовни радови 
усменим путем 

сви предмети који се 
похађају у основној 
школи 

јун 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Музичка култура 

             

РАЗРЕД: Шести 

          

 ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

            

 НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

 ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ васпитно образовног рада у настави музичке културе је да се стварањем интересовања и навика за бављењем музиком 

подстичу стваралачке способности, когнитивни развој ученика и доприноси естетском и етичком развоју њихове личности. Задацима 

васпитно-образовног радапотребно је да буду обухваћене и обједињене основе музичке писмености и опште културе ученика.  

 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

 

 Певање песама по слуху са нотног текста народне и уметничке, двогласе и каноне, свирање изражајно уз веће техничке захтеве, 

усвајање нових елемената музичке писмености.  

 Слушање вредних дела различитих музичких жанрова,  

 Да упознају и препознају нове инструменталне садржаје 

 Подстицање музичке креативности кроз импровизацију на доступним инструментима, 

 Импровизовање дијалога на Орфовом инструментариј., стварање дечјих песама 

 

 

 

 

 

 

 



 

Р
ед

.б
р

. 

те
м

е 

Назив 

наставне 

теме 

 

(бр.часова 

по теми)  

Образовни стандарди Начин остваривања 

програма 

(методе и технике рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 

процесу 

Корелација Процена 

остварености 

обр.стандарда  

Временска 

динамика 

 

О У С 

I Извођењ

е музике 

( певање 

песама, 

свирање, 

основе 
музичке 

писменос

ти) 

   Основни ниво: 

Ученик уме да: 
1.3.1. пева једноставне дечје, народне или 

популарне композиције 

1.3.2. изводи једноставне дечје, народне или 

популарне композиције на бар једном 

инструменту 

Средњи ниво: 

/ 

Напредни ниво: 

Ученик уме да: 
3.3.1. изводи разноврсни музички репертоар 

певањем и свирањем као солиста и у школским 

ансамблима 

Текстуална, 

демонстративна, 

дијалошка, комбинована 

Фронтални, групни, рад у 

паровима 

Савлађивање, 

развијање, 

упућивање, 

проверавање, 

препознавање 

Певање, 

свирање, 

залагање 

 

Српски Језик 
Историја 
Географија 
Митологија 
Ликовна култура 

Математика 
Биологија 
 

 

Током целе 

школске године 

часови су 

комбиновани од 

све три наставне 

теме 

II Слушањ

емузике 

   Основни ниво: 

Ученик уме да:  
1.2.1. музичке изражајне елементе 
1.2.2. извођачки састав 
1.2.3. музичке жанрове 
1.2.4. српскимузичкифолклор 

Средњи ниво: 

Ученик уме да:  
2.2.1. опише и анализира карактеристике 
звучног примера кроз садејство опажених 
музичких елемената (нпр. узбуркана мелодија 
као резултат специфичног ритма, темпа, 
агогике, динамике, интервалске структуре) 
2.2.2. препозна структуру одређеног музичког 

жанра 

Напредни ниво: 

Ученик уме да:  
3.2.1. структуралном и драматуршком 
димензијом звучног примера 
3.2.2. жанровским и историјско-стилским 
контекстом звучног примера 
3.2.3. контекстом настанка и применом 
различитих облика музичког фолклора 

Илустративно-

демонстративна, 

монолошка, 
дијалошка,текстуална 

Индивидуални, 

фронтални, групнирад и 

рад у групама и паровима 

Препознавање, 

упознавање, 

поређење, 
уочавање, 

анализирање, 

логичкоразмишља

ње 

 

Активност, 

залагање, 
интересовање 

Српски Језик 
Историја 
Географија 
Митологија 
Ликовна култура 
Математика 
Биологија 
 
 

Током целе 

школске године 

часови су 
комбиновани од 

све три наставне 

теме 



III Стварање

музике 

   Основни ниво: Ученик уме да:  
1.4.1. направи музичке инструменте користећи 

предмете из окружења 

1.4.2. осмисли мање музичке целине на основу 

понуђених модела 

1.4.3. изводи пратеће ритмичке и мелодијско-

ритмичке деонице на направљеним музичким 

инструментима 

Средњи ниво: 

/ 

Напредни ниво:Ученик уме да:  
3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за 
Орфов инструментаријум и друге задате 
музичке инструменте 
3.4.2. импровизује и/или компонује мање 
музичке целине (ритмичке и мелодијске) у 
оквиру различитих жанрова и стилова 
3.4.3. осмисли музику за школску представу, 

приредбу. Перформанс 

Креирање, 

смишљање, 

импровизовање, 

подстицање, 

праћење, 

координирање 

 

Умешност, 

залагање, 

креативност 

Српски Језик 
Историја 
Географија 
Митологија 

Ликовна култура 
Математика 
Биологија 
 

 

Током целе 

школске године 

часови су 

комбиновани од 

све три наставне 

теме 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Историја 

 РАЗРЕД: Шести 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Ученици треба да се упознају са  европском и српском историјом средњег века.. .Познавање националне и опште историје  

ученицима треба да прошири знања из опште културе ,развије интелектуалне и креативне способности, помогне да разумеју садашње  

време.. 

Оперативни задаци: 

-Ученик  треба да стекне знања о о прошлости европских народа после слома Западног римског царства, о сеобама које су 

запљуснуле Европу и германских држава које су настале на њеном тлу и  прожетост са великим утицајем цркве,а такође и борбу Византије 

да очува и обнови славу и моћ римског царства и настанак феудалног друштва 

- Ученик треба да разуме узроке и начин сеобе Словена и њихово насељавање на Балкан и отпор недовољно моћне Византије да се 

одупре њиховом насељавању,а потом и начин формирања словенских ,а посебно српских држава 

- Ученик треба да правилно разуме догађаје у Европи и свету у овом периоду, успон западноевропских монархиј Ученик треба да 

правилно разуме положај Срба између великих сила на Балкану ,али и њихов успон у доба Немањића ,како у политичком и војном ,тако и 

у друштвеном културном, верском и економском погледу а, крсташке походе, однос државе и цркве,али и начин живота и културна 

дешавања у овом периоду 

- 

Р
ед

.б
р
. 

Т
ем

е Назив 

наставне 

теме 

 

број 

часова по 

теми  
Образовни стандарди 

Начин остваривања 

програма 

(методе и технике рада) 

Активности у образовно-

васпитном процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

оствареност

и 

обр.стандар

да 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика 
О 

 

 

У 

 

 

 

С 

1.  

Увод у 

средњи век  

 

 

2 2 4 

и.с.1.1.6.  и.с.1.2.1. 

и.с.1.1.8.  и.с.1.2.2. 

и.с.1.1.9.  и.с. 1.2.4. 

и.с.1.1.10.             и.с. 

2.1.1.   и.с. 2.2.1. 

Монолошка, 

дијалошка, рад  на 

тексту, рад у 

групама 

 

Ученик активно приступа 

при излагању новог градива  

дискутује,запажа,повезује 

 

Усмене 

провере 

Тестирања у 

току 

Географи

ја... 
 

СЕПТЕМБА

Р/ 



и.с. 2.1.2.  и.с.  2.2.2. 

и.с. 2.1.3.  и.с.  2.2.5. 

и.с. 2.1.6.   

 и.с. 3.1.2. и.с.3.2.1. 
и.с.3.1.3.  и.с.3.2.2. 

и.с.3.1.4.  и.с.3.2.5. 

и.с.3.1.6.                         

Израда 

семинарских, 

израда презентација 

у групи. 

наставник,предаје,испитује,з

адаје семинарске радове и 

израду презентација 

школске 

године 

 

2. Европа и 

Средоземљ

е у раном 

средњем 

веку 

6 5 
1

1 

и.с.1.1.6.  и.с.1.2.1. 

и.с.1.1.8.  и.с.1.2.2. 

и.с.1.1.9.  и.с. 1.2.4. 

и.с.1.1.10.             и.с. 

2.1.1.   и.с. 2.2.1. 

и.с. 2.1.2.  и.с.  2.2.2. 

и.с. 2.1.3.  и.с.  2.2.5. 
и.с. 2.1.6.   

 и.с. 3.1.2. и.с.3.2.1. 

и.с.3.1.3.  и.с.3.2.2. 

и.с.3.1.4.  и.с.3.2.5. 

и.с.3.1.6.                        

.      

Монолошка,дијало

шка,рад на 

тексту,рад у 

групама 

Израда 

семинарских,, 

израда презентација 

у групи. 

 Ученик активно приступа 

при излагању новог градива  

дискутује, запажа, повезује 

наставник, предаје, 

испитује, задаје семинарске 

радове и израду 

презентација 

Усмене 

провере 

Тестирања у 

току 

школске 

године 

 

Географи

ја... 
 

СЕПТЕМБА

Р/ ОКТОБАР 

3. Срби  

њихови 

суседи у 

раном 
Средњем 

веку 
6 4 

1

0 

  и.с.1.1.6.  и.с.1.2.1. 

и.с.1.1.8.  и.с.1.2.2. 

и.с.1.1.9.  и.с. 1.2.4. 

и.с.1.1.10.             и.с. 
2.1.1.   и.с. 2.2.1. 

и.с. 2.1.2.  и.с.  2.2.2. 

и.с. 2.1.3.  и.с.  2.2.5. 

и.с. 2.1.6.   

 и.с. 3.1.2. и.с.3.2.1. 

и.с.3.1.3.  и.с.3.2.2. 

и.с.3.1.4.  и.с.3.2.5. 

и.с.3.1.6.                         

Монолошка,дијало

шка,рад на 

тексту,рад у 

групама 

Израда 

семинарских, 

израда презентација 

у групи. 

Ученик активно приступа 

при излагању новог градива  

дискутује, запажа, повезује 

наставник, предаје, 

испитује, задаје семинарске 

радове и израду 

презентација 

Усмене 

провере 

Тестирања у 

току 
школске 

године 

 

Географи

ја... 
 

НОВЕМБАР/ 

ДЕЦЕМБАР 

4. Европа у 

позном 
Средњемве

ку 

6 4 
1
0 

и.с.1.1.1.  и.с. 1.2.1. 

и.с. 1.1.2. и.с. 1.2.2. 
и.с. 1.1.3.  и.с. 1.2.3. 

и.с. 1.1.4. и.с. 1.2.4. 

и.с. 1.1.5. и.с.1.2.7. 

Монолошка,дијало

шка, рад на тексту, 

рад у групама 

Израда 

Ученик активно приступа 

при излагању новог градива  

дискутује, запажа, повезује 

наставник, предаје, 

Усмене 

провере 
Тестирања у 

току 

школске 

Географи

ја... 
 

ДЕЦЕМБАР/ 

ЈАНУАР 



и.с. 1.1.8. и.с.1.2.8.  

.           
семинарских, 

израда презентација 

у групи. 

испитује, задаје семинарске 

радове и израду 

презентација 

године 

 

5. Срби у 

позном 

Средњем 

веку 

1

0 

1

1 

2

1 

 и.с.1.1.6.  и.с.1.2.1. 

и.с.1.1.8.  и.с.1.2.2. 

и.с.1.1.9.  и.с. 1.2.4. 

и.с.1.1.10.             и.с. 

2.1.1.   и.с. 2.2.1. 

и.с. 2.1.2.  и.с.  2.2.2. 

и.с. 2.1.3.  и.с.  2.2.5. 

и.с. 2.1.6.   

 и.с. 3.1.2. и.с.3.2.1. 

и.с.3.1.3.  и.с.3.2.2. 
и.с.3.1.4.  и.с.3.2.5. 

и.с.3.1.6.                          

Монолошка, 

дијалошка, рад на 

тексту, рад у 

групама 

Израда 

семинарских, 

израда презентација 

у групи. 

Ученик активно приступа 

при излагању новог градива  

дискутује, запажа, повезује 

наставник, предаје, 

испитује, задаје семинарске 

радове и израду 

презентација 

Усмене 

провере 

Тестирања у 

току 

школске 

године 

 

Географи

ја... 
 

ФЕБРУАР/ 

АПРИЛ 

6. Српеске 

земље у 

време 

османлијск

их освајања 

8 8 
1

6 

и.с.1.1.6.  и.с.1.2.1. 

и.с.1.1.8.  и.с.1.2.2. 

и.с.1.1.9.  и.с. 1.2.4. 

и.с.1.1.10.             и.с. 

2.1.1.   и.с. 2.2.1. 

и.с. 2.1.2.  и.с.  2.2.2. 

и.с. 2.1.3.  и.с.  2.2.5. 

и.с. 2.1.6.   
 и.с. 3.1.2. и.с.3.2.1. 

и.с.3.1.3.  и.с.3.2.2. 

и.с.3.1.4.  и.с.3.2.5. 

и.с.3.1.6.                         

Монолошка, 

дијалошка, рад на 

тексту, рад у 

групама 

Израда 

семинарских, 

израда презентација 

у групи. 

Ученик активно приступа 

при излагању новог градива  

дискутује, запажа, повезује 

наставник, предаје, 

испитује, задаје семинарске 

радове и израду 

презентација 

Усмене 

провере 

Тестирања у 

току 

школске 

године 

 

Географи

ја... 

 

АПРИЛ/ ЈУН 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Географија 

    РАЗРЕД: Шести 

       ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

        НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Усвајање знања о природногеографским и друштвеногеографским објектима, појавама и процесима и њиховим међусобним везама 

и односима у  геопростору. Настава географије доприноси стварању реалне и исправне слике у свету као целини и месту и улози наше 

државе у свету. Циљ наставног предмета је: 

 -развијање естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других феномена у геопростору 

 -стицање знања о основним појмовима о становништву, насељима и привреди и уочавању њиховог просторног размештаја 

 -разумевање утицаја природних и дриштвених фактора на развој и размештај становништв, насеља и привредних делатности 

 -стицање знања о основним географским одликама европе, њеним регијама и државама 

  

 

Оперативни задаци: 
Ученици треба да: 

-упознају основне појаве, процесе и феномене у хидросфери и размештај хидрографских објеката и њихове одлике 

-схвате значај вода за живот на земљи 

-упознају биљни и животињски свет, утицај природних фактора и човека и њихов развој 

-упознају људске активности који утичу на квалитет животне средине и схвате неопходност њеног очувања, унапређивања и заштите 

-упознају основне појмове из географије становништва и насеља, схвате значај и улогу пприродних, друштвених и привредних фактра и њихово јединство 
-схвате појмове  природне и географске средине и појам географске регије 

-стекну основна знања о привреди, њеној подели и факторима развоја 

-упознају најважније међународне организације и интеграцијске процесе у Европи и свету као и њихов политички економски и културни развој 

-разумеју значај и домете међународних организација у очувању мира и безбедности и развијању пријатељских односа међу народима 

-упознају најважније природне и друштвене и економско географске одлике европе и специфичности њених регија и држава 

-самостално користе географску карту као извор географских информација у процесу стицања нових знања и истраживања и у свакодневном животу 

-поседују осећање социјалне припадности и привржености сопственој породици, нацији и култури, 

Познају традицију и учествују у њеном очувању 

-познају и поштују традицију и идентитет других народа и заједница и социјалних група 

 

 
 



 
Р

ед
.б

р
. 

Т
ем

е Назив наставне 

теме 

 

број часова 

по теми  
Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 
(методе и 

технике рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 
процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

остварености 
обр.стандарда 

 

 
Корелација 

 

 

Временска 
динамика 

О 

 
 

У 

 
 

 

С 

I Увод 1 0 1 

 

Метода усменог 
излагања 

Усмено излагање 

 

 

 

Септембар 

II  Планета Земља 5 3 8 

Основни: 

ГЕ. 123 
Средњи: 

ГЕ. 222 

Напредни: 

ГЕ. 322 

Монолошка,  

Дијалошка, 
текстуална 
метода и 
илустративно-
демонстративна 
метода 

 
 
 
 
 
 
Посматрање, 
Записивање, 

Решавање проблема, 
Попуњавање немих 
карти 

 

 
 

 

 

Тестови, 

контролне вежбе, 

неме карте, усмено 

испитивање 

Биологија, 

хемија 
Септембар 

III 
Становништво и 
насеља на земљи 

3 2 5 

Основни: 

ГЕ. 131 

Средњи: 

ГЕ. 231 

Напредни: 

ГЕ. 331 

Историја 

Математика 
Октобар 

IV 
Географска средина и 
људске делатности 

2 1 3 

Основни: 

ГЕ.132 

Средњи: 

ГЕ.232 

Напредни: 

ГЕ.332 

Биологија, 

Хемија 
Октобар Новембар 

V 

Регионална 
географија Европе: 
Општи преглед 
Регионална 
географија Европе: 

5 

 
 

9 

 

3 

 
 

5 

 

8 

 
 

14 

 

Основни: 

ГЕ. 142 
Средњи: 

ГЕ. 242 

Напредни: 

Математика, 

Историја, 
биологија, 

хемија 

 

Новембар 

Децембар 
 Јануар 

 Фебруар  

Март 



Јужна Европа 
Регионална 
географија Европе: 
Средња Европа 
Регионална 
географија Европе: 

Западна Европа 
Регионална 
географија Европе: 
Северна Европа 
Регионална 
географија Европе:  
Источна Европа 

 

6 

 

 
4 

 

 

2 

 

 

5 

 

4 

 

 
4 

 

 

2 

 

 

3 

 

10 

 

 
8 

 

 

4 

 

 

8 

ГЕ. 342 Април 

Maj 

VI 

Годишња 

систематизација 

градива 

0 3 3 

 

 

 

Јун 

VII Укупно 42 30 72 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Математика  

                                  

РАЗРЕД: Шести 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 144                                     НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 4 
Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике у основној школи је да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и математичку писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да се изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованостза предметне садржаје, каои да усвоје елементарна математичка знањакоја су потребна за схватање појава и законитости 

у природи и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне 

праксе, да представља основу за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању 

менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

 Задаци наставе математике су: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе математике сврха, цињеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе математике буду у пуној мери реализовани 

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, 

друштву и свакодневном животу 

- стицање основне математичке културе потребне за сагледавање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове 

делатности, за успешно настављање образовања и укључивање у рад 

- развијање ученикових способности посматрања, опажања и логичког, критичког, аналитичког и апстрактног мишљења 

- развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и побуђивање математичке радозналости 



- стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику 

- усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима 

- савлађивање основних операција с природним, целим. Рационалним и реалним бројевима, као и усвајање основних својстава тих 

операција 

- упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела, и разумевање њихових узајамних односа 

- оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама 

- припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука 

- изграђивање позитивних особина ученикове личности, као што су: систематичност, упорност, тачност, уредност, објективност, 

самоконтрола и смисао за самосталан рад 

- стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања. 

Оперативни задаци 

Ученике треба оспособити да: 

- схвате потребу увођења негативних бројева, структуру скупова целих и рационалних бројева, те појмове супротног броја, 

реципрочног броја и апсолутне вредности броја 

- усвоје основне рачунске операције у скуповима Z и Q и увежбају извођење тих операција, уз коришћење њихових својстава 

- могу да читају, састављају разне једноставније изразе са рационалним бројевима  и израчунавају њихову вредност 

- упознају и умеју да решавају једноставније једначине и неједначине у скупу рационалних бројева  

- разумеју процентни начин изражавања и могу да га примењују у практичним задацима 

- познају класификацију троуглова и четророуглова и знају њихова основна својства 

- схвате релацију подударности и њена својства и умеју даје примењују у извођењу конструкција троугла и четвороугла 

- схвате једнакост површи геометријских фигура и правила о израчунавању површина троуглова и четвороуглова 

- примењују правила за израчунавање површине троугла и четвороугла у разним практичним задацима 

- усвајају елементе дедуктивног закључивања( правилно формулисање исказа, правилно коришћење речи «ако...тада», «ако и само 

ако»; увиђају потребу за доказивањем и умеју да изводе неке једноставније доказе). 

 

 

 



Р
е
д

.б
р

. 

Т
е
м

е
 

Назив наставне теме 

 

број часова 

по теми  

Образовни 

стандарди 

Начин остваривања 

програма 

(методе и технике рада) 

Активности у образовно-васпитном 

процесу(ученика и наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика 
О 

 

 

У 

 

 

 

С 

1. 

ЦЕЛИ БРПЈЕВИ ( ппјам и 
свпјства; сабираое и 

пдузимаое)  
6 9 15 

МА.1.1.1. 

МА.1.1.3. 

МА.1.1.4. 

МА.1.1.6. 

МА.1.2.1. 

МА.2.1.2. 

МА.2.1.4. 

МА.2.2.5. 

МА.3.1.1. 

МА.3.1.3. 

МА.3.2.5. 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-иницијално 

тестирање 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

 

физика Септембар 

2. 
ТРПУГАП – ППШТА 

СВПЈСТВА  
6 7 13 

МА.1.3.2. 

МА.1.4.1. 

МА.2.3.2. 

МА.3.3.1. 

МА.3.3.2. 

 

 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика 

Септембар 
Октпбар 

3. 
МНПЖЕОЕ И ДЕЉЕОЕ 

ЦЕЛИХ БРПЈЕВА  
3 7 10 

МА.1.1.4. 

МА.1.1.6. 

МА.1.2.1. 

МА.2.1.2. 

МА.2.1.4. 

МА.2.2.5. 

МА.3.1.1. 

МА.3.1.3. 

МА.3.2.5. 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

физика 
Октпбар 

Нпвембар 



групни 

 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

4. 

ТРПУГАП-
ППДУДАРНПСТ И 
ЗНАЧАЈНЕ ТАЧКЕ  

7 10 17 

МА.1.3.2. 

МА.1.3.6. 

МА.2.3.2. 

МА.2.3.6. 

МА.3.3.2. 

МА.3.3.6. 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика 

Нпвембар 
Децембар 

5. 

РАЦИПНАЛНИ БРПЈЕВИ 
( сабираое и 
пдузимаое)   

7 9 16 

МА.1.1.1. 

МА.1.1.2. 

МА.1.1.3. 

МА.1.1.4. 

МА.1.2.1. 

МА.2.1.1. 

МА.2.1.2. 

МА.2.1.4. 

МА.2.2.5. 

МА.3.1.1. 

МА.3.1.3. 

МА.3.2.5. 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

физика, 

свакодневни 

живот, 

информатика 

Јануар 
Фебруар 

6. 

ЧЕТВПРПУГАП                         
( свпјства и 

кпнструкција) 
8 12 20 

МА.1.3.2. 

МА.1.3.6. 

МА.2.3.2. 

МА.2.3.6. 

МА.3.3.2. 

МА.3.3.6. 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

Техничко и 

информатичко 

образовање,  

информатика 

Фебруар 
Март 



7. 
РАЦИПНАЛНИ БРПЈЕВИ 
( мнпжеое и дељеое)    

7 8 15 

МА.1.1.1. 

МА.1.1.2. 

МА.1.1.3. 

МА.1.1.4. 

МА.2.1.1. 

МА.2.1.2. 

МА.2.1.4. 

МА.3.1.1. 

МА.3.1.3. 

 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

физика, 

свакодневни 

живот, 

информатика 

Март 
Април 

8. 
ППВРШИНА ТРПУГЛА И 

ЧЕТВПРПИГЛА  
7 10 17 

МА.1.3.2. 

МА.1.3.6. 

МА.1.4.1. 

МА.1.4.2. 

МА.1.4.4. 

МА.2.3.2. 

МА.2.3.6. 

МА.3.3.2. 

МА.3.4.1. 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика, 

физика 

Април 
Мај 

9. 

РАЦИПНАЛНИ БРПЈЕВИ- 
ЈЕДНАЧИНЕ И 
НЕЈЕДНАЧИНЕ  

3 10 13 

МА.1.2.1. 

МА.2.2.5. 

МА.3.2.5. 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

-годишњи тест 

знања 

физика 
Мај 
Јун 

10. ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ  8 8 

 Методе рада: 

Писмена провера знања 

 

Облици рада: 

 Индивидуални 

 

    



 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Биологија 

               РАЗРЕД: Шести 

            ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

            НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 

 

 ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

           Да усвајањем образовно васпитних-садржаја, ученици стекну оснопвне појмове о живом свету, његовом историјском развоју и 

законитостима које у њему  владају. Изучавањем биологије, развити код ученика одговарајуће квалитете и навике, запажања, способности 

критичког мишљења, објективност и логичко расуђивање, љубав према природи и осећање дужности да чувају и заштите природу, да 

развију хигијенске навике и здравствену културу.  

Оперативни задаци   ученици треба да: 

– Уоче потребу за класификовањем живог света због његове велике разноврсности 

– уочавају разлике и сличности у грађи и начину живота биљака, животиња и гљива 

– упознају основне појмове о природном систему животиња 

– упознају животни простор, начин живота, грађу, разноврсност и значај праживотиња 

– упознају животни простор, начин живота, спољашњу  грађу, основе унутрашње грађе, разноврсност и значај сунђера, дупљара, 

црва, мекушаца, зглавкара и бодљокожаца 

– схвате улогу инсеката у природи 

– упознају болести које изазивају или преносе животиње, начин преношења и првенцију 

– упонају животни простор, начин живота, грађу, разноврсност и значај риба, водоземаца, гмизаваца, птица и сисара 

– схвате значај бриге о потомству птица и сисара 

– схвате значај одговорног односа према животињама 

– сазнају основне научне чињенице о току и развоју живота на Земљи и етапе земљине историје  

– знају да живот на Земљи има историју са којом се могу упознати на основу фосилних остатака 

– разумеју еволуцију живог света и схвате њен значај у формирању савременог биолошког мишљења  

 

 

 



Р
ед

.б
р

. 

те
м

е Назив наставне 

теме и 

стандарди  

 (бр. часова по теми)  Образовни 

стандарди 

Циљеви теме  Начин остваривања 

програма  

(методе и технике 

рада) 

Активности у образовно-

васпитном процесу 

Процена остварености 

обр.стандарда 

О У В С 

I   

УВОД 

 
 

 1     2 - 3 

БИ 1 1 4 
БИ 1 3 8  

БИ 1 3 9 

БИ 2 1 3 

БИ 3 1 

ФОРМИРАЊЕ ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

ПОЈМОВА О ПРИРОДНОМ 

СИСТЕМУ ЖИВОТИЊА И 
ЕВОЛУТИВНОМ РАЗВОЈУ 

ГЛАВНИХ ЖИВОТИЊСКИХ 

ГРУПА 

ДИЈАЛОШКА И 

ИЛУСТРАТИВНА, 

ДЕМОНСТРАТИВНА 
МЕТОДА .РАД У 

ПАРОВИМА , 

ГРУПНИ И 

ИНДИВИДУАЛНИ 

РАД                             

КОРИСТИТИ 

УЏБЕНИК,КАО И 

ПОМОЋНУ ЛИТЕРАТУРУ, 
ЗИДНЕ СЛИКЕ КАО И 

ШЕМЕ РАДА.УЧЕНИЦИ СЕ 

АКТИВИРАЈУ У НАСТАВИ 

КРОЗ НЕПРЕКИДНУ 

АКТИВНОСТ НА 

ЧАСОВИМА,  

 

АКТИВНОСТ НА 

ЧАСОВИМА , 
САМОСТАЛНОСТ У 

РАДУ, ДОМАЋИ 

ЗАДАЦИ КАО И 

ОБАВЕЗАН ПРЕГЛЕД 

СВЕЗАКА 

II ПРАЖИВОТИ

ЊЕ 

 

 

4 4 1 9 БИ1.1.3 

БИ1.1.5 

БИ2.1.2 

БИ3.1.3 

БИ3.1.5 

ФОРМИРАЊЕ ОСНОВНИХ ЗНАЊА 

О ГРАЂИ И НАЧИНУ 

ЖИВОТА,РАСПРОСТРАЊЕНОСТИ 

И ЗНАЧАЈУ 

ПРАЖИВОТИЊА.УПОЗНАТИ 

ОБОЉЕЊА КОЈА ИЗАЗИВАЈУ 

НЕКЕ ПАРАЗИТСКЕ 
ПРАЖИВОТИЊЕ 

 

ИЛУСТРАТИВНА И 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛН

А КАО И ВЕРБАЛНА 

МЕТОДА.РАД У 

ПАРОВИМА, 

ГРУПНИ РАД 

ИНДИВИДУАЛНИ 
РАД СА 

ПОЈЕДИНИМ 

УЧЕНИЦИМА 

КОРИСТИТИ УЏБЕНИК 

КАО И ПОМОЋНУ 

ЛИТЕРАТУРУ,ЗИДНЕ 

СЛИКЕ ШЕМЕ ГРАЂЕ 

ЖИВОТИЊА 

ИНДИВИДУАЛНО 

ИСПИТИВАЊЕ , 

АКТИВНОСТ НА 

ЧАСОВИМА, КАО И 

ПОМОЋ 

УЧЕНИЦИМА СА 

СЛАБИЈИМ ЗНАЊЕМ 
ИСАВЛАДАВАЊУ 

НАСТАВНИХ 

ЈЕДИНИЦА 
III ЦАРСТВО 

ЖИВОТИЊА 

 

  

25  

17 3 48 БИ1.1.5  

 БИ 1.2.1 

БИ1.2.2  

БИ1.2.3 

БИ1. 2. 4 

БИ1 .2 .5 

БИ1 .2 .6 

БИ1 .2 .7 

БИ1 .3 .1 

БИ1 .3 .2 

БИ1 .5 .1 

БИ1 .5 .2 

БИ1 .5 .3 

БИ1 .5 .4 

БИ1 .5 .5 

БИ2.1.2 

БИ2.1.4 

СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ОСНОВНОЈ 

ГРАЂИ,НАЧИНУ ЖИВОТА, 

РАСПРОСТРАЊЕНОСТИ И 

ПРИЛАГОЂЕНОСТИ РАЗЛИЧИТИМ 

УСЛОВИМА ЖИВОТА РИБА, 

ВОДОЗЕМАЦА, ГМИЗАВАЦА, ПТИЦА И 

СИСАРА. СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ЗНАЧАЈУ 

БРИГЕ ЗА ПОТОМСТВО СИСАРА И ПТИЦА 

И УПОЗНАВАЊЕ СА РАЗНИМ НАЧИНИМА 

ЖИВОТА. 

ДИЈАЛОШКА , 

ДЕМОНСТРАТИВНА,ТЕК

СТУАЛНА, 

ИЛУСТРАТИВНА, КАО 

ИМЕТОДА РАДА НА 

ТЕКСТУ. КОРИСТИ СЕ 

ИНДИВИДУАЛНИ РАД , 

КАО И РАД У 

ПАРОВИМА 

КОРИСТИ СЕ УЏБЕНИК, 

ПОМОЋНА ЛИТЕРАТУРА, 

ШЕМЕ, СКИЦЕ, 

ЗИДНЕ СЛИКЕ, КАО И АУДИО И 

ВИЗУЕЛНА СРЕДСТВА, ДВД 

ДИСКОВИ И ТВ ПРОГРАМИ 

ИНДИВИДУАЛНИ 

ОДГОВОРИ, АКТИВНОСТ 

НА ЧАСОВИМА, ИЗРАДА 

ДОМАЋИХ ЗАДАТАКА, 

НАБАВКА ЖИВОТИЊА ИЗ 

ПРИРОДЕ И ЊИХОВО 

ПРЕПАРИРАЊЕ 



БИ2.2.1 

БИ2.2.2 

БИ2.2.3 

БИ2.2.4 

БИ2.2.5 

БИ2.2.6 

БИ2.2.7 

БИ2.2.8 

БИ2.2.9 

БИ2.3.2 

БИ2.4.3 

БИ2.4.4 

БИ3.1.3 

БИ3.1.5 

БИ3.2.1 

БИ3.2.2 

БИ3.2.3 

IV УГРОЖЕНОСТ И 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТИЊА 

 

  3      3 - 6 БИ1.4.6 

БИ1.4.7 

БИ1.4.8 

БИ2.4.8. 

БИ2.4.9 

БИ1.3.8 

БИ1.3.9 

БИ2.3.5 

БИ2.3.6 

БИ3.3.5 

СХВАТАЊЕ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНАТА 

ТЕОРИЈЕ О ОРГАНСКОЈ ЕВОЛУЦИЈИ КАО 

И СХВАТАЊЕ ИСТОРИЈСКОГ РАЗВОЈА 

ЗЕМЉЕ И ЖИВОТА НА ЊОЈ, РАЗВИЈАЊЕ 

ОДГОВОРНОСТИ ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА 

ДИЈАЛОШКА, 

ДЕМОНСТРАТИВНА,ИЛУ

СТРАТИВНА. РАД НА 

ТЕКСТУ, РАД У 

ПАРОВИМА И РАД У 

ГРУПАМА 

УЏБЕНИК,ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ,СКИЦ

Е,ШЕМЕ,ЗИДНЕ СЛИКЕ,ДВД 

ДИСКОВИ И ТВ ПРОГРАМ 

ИНДИВИДУАЛНИ 

ОДГОВОРИ РАД НА 

ЧАСОВИМА БИОЛОГИЈЕ, 

САМОСТАЛАН РАД  

V УВОД У 

ЕВОЛУЦИЈУ 

ЖИВОГ СВЕТА 

3 3 - 6      

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Техничко и информатичко образовање 

               РАЗРЕД: Шести 

            НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 

            ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

         

 ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА:  

Упознавање са техничко-технолошким развијеним окружењем, кроз стицање основне техничке и информатичке писмености, 

развојем техничког мишљења, техничке културе, радних вештина и културе рада. 

Задаци наставног премета: 
Упознавање са карактеристикама техничког цртања у грађевинарству, основним симболима и документацијом за изградњу објеката. Развијање 
вештине "читања" грађевинских цртежа, као и представљања грађевинских објеката на цртежу. 
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е 

Назив наставне теме 

 

број часова 

по теми  
Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

(методе и технике 
рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 

процесу(ученика и 
наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика 

О 

 

 

У 

 

 
 

С 

1. 

Увод у 

архитектуру и 

грађевинарство 

(4) 

4 0 4 

 Дијалошка 

Демонстративна 

Илустративна 

Текстуална 

Посматра 

Упоређује 

Закључује 

 

 Географија 

Историја 
Септембар 

2. 

Техничко цртање 

у грађевинарству 

(8) 

4 4 8 

 Демонстративна 

Илустративна  

Графички радови 

Мери 

Црта 

Уочава 

Замишља 

 

Информатика 
Септембар - 

Октобар 

3. 

Информатичке 

технологије 

(16) 

6 10 16 

 Демонстративна 
Илустративна 

Аудио-визуелна 

Процењује 
Уочава 

Рачуна 

 

Енглески 

Октобар – 

Новембар - 

Децембар 



4. 

Грађевински 

материјали 

(4) 

2 2 4 

 Дијалошка 

Демонстративна 

Илустративна 

Текстуална 
 

Упоређује 

Сврстава 

Посматра 

Процењује 

 

Географија 

Хемија 

Децембар - 

Јануар 

5. 
Енергетика 

(4) 
2 2 4 

 Дијалошка 

Демонстративна 

Илустративна 

Текстуална 

Разврстава 

Процењује 

Закључује 

 

Физика Фебруар 

6. 

Техничка 

средства у 

грађевинарству 

(4) 

2 2 4 

 Дијалошка 

Демонстративна 

Посматра 

Процењује 

Закључује 

 

Физика Фебруар 

7. 

Саобраћајни 

системи 

(2) 

2 0 2 

 Дијалошка 
Демонстративна 

Посматра објекте 
у околини 

Уочава 

 

Географија Март 

8. 

Култура 

становања 

(4) 

2 2 4 

 Дијалошка 

Демонстративна 

Посматра  

Уочава 

Закључује 

 

Географија Март 

9. 

Конструкторско 

моделовање 

(22) 

4 18 22 

 Дијалошка 
Мануелна 

Упоређује 
Мери  

Црта 

Користи алате у 

зависности од 

материјала и 

операција које 

извршава 

 

Хемија 
Март – Април - 

Мај 

10. 

Техничка 

средства у 

пољопривреди 

(4) 

2 2 4 

 Фронтални 

Индивидуални 

Уочава 

Посматра 

Закључује 

 

Физика 

Географија 
Јун 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Физичко васпитање 

              РАЗРЕД: шести 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

         Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским, моторичким активностима у повезаности са осталим васпитно 

образованим подручјима допринеосе интегралном развоју ученика, развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоретских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

        Задаци наставе физичког васпитања су: 

 Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

 Развој и усавршавње моторичких способности; 

 Стицање моторичких умења која су као садржај утврђени програмом физичког васпитања и стицање теориских знања за 

њихово усвајање; 

 Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно – образовног 

подручја; 

 Формирање морално вољних квалитета личности; 

 Оспособљавање и охрабрење ученика да стечена знања, умења и  навике  користе у свакодневним условима живота и рада 

 Стицање и развијање свести о потрби  здравља чувању здравља и заштити природе и човекове околине 

Оперативни задаци: 

 Усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације; 

 Усмерено стицање и усавршавање мотпричких умења и навика предвиђеним програмом физичког васпитања; 

 Примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичења и сл.); 

 Задовољење социјалних потреба за потврђивањем, групнимпоистовећењем и сл.; 

 Естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 

Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученикатекста 
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. 

Т
ем

е Назив 

наставне теме 

 

број часова 

по теми  
Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

(методе и 
технике рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 

процесу(ученика и 
наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска динамика 
О 

 

 

У 

 

 
 

С 

1  

 

атлетика 

 

 

14 10 24 

ФВ.1.1.3.  

ФВ.1.1.4.  

ФВ.1.1.5.  

ФВ.1.1.6.  

ФВ.1.1.7.  

ФВ.1.1.8 

ФВ.1.1.9.  

ФВ.1.1.10.  

ФВ.2.1.3.  

ФВ.2.1.4.  

ФВ.2.1.5.  

ФВ.2.1.6.  

ФВ.2.1.7 

ФВ.2.1.8.  

ФВ.3.1.3.  

ФВ.3.1.4  

ФВ.3.1.5  

 

Методе рада : 
 
-вербална   
комуникација    
-демонстрација 

-практично 
вежбање 
-такмичење 
Облици рада : 
 
-фронтални  
-групни  
-рад у паровима  

-индивидуални 
-комбиновани 

Наставник :                          

 

-разговор 

-објашњавање 

-демонстрација 

-мерење физичких 

способности ученика 

-суђење 

-евидентирање 

-оцењивање Ученици : 

 

-ходање 

-трчање 

-скакање 

-бацање 

-хватање 

-практично вежбање 

-демонстрација 

-такмичење 

стање 

психофизичких  

и моторичких 

способности 

 

-усвојене здравствено 

хигијенске навике  

 

-достигнути ниво 

савладаности моторних 

знања умења и навика у 

складу са индивидуалним 

могућностима 

 

-напредовање 

ученика 

 

-васпитна компонента-

став ученика према раду 

 Септембар 

октобар 

април 

2 Вежбе на 

справма и тлу 

10 14 24 

ФВ.1.1.11.  

ФВ.1.1.12 

ФВ.1.1.13 

ФВ.1.1.17 

ФВ.1.1.18.  

ФВ.1.1.19 

ФВ.1.1.20 

ФВ.1.1.21.  

ФВ.1.1.22.  

ФВ.2.1.9 

ФВ.2.1.10.  

ФВ.2.1.11 

ФВ.2.1.15.  

ФВ.2.1.16 

ФВ.2.1.17 

ФВ.2.1.18 

ФВ.3.1.6.  

ФВ.3.1.7 

Методе рада : 
 
-вербална   
комуникација    
-демонстрација 

-практично 
вежбање 
-такмичење 
Облици рада : 
 
-фронтални  
-групни  
-рад у паровима  

-индивидуални 
-комбиновани 

Наставник :                          

 

-разговор 

-објашњавање 

-демонстрација 

-мерење физичких 

способности ученика 

-суђење 

-евидентирање 

-оцењивање Ученици : 

 

-ходање 

-трчање 

-скакање 

-бацање 

-хватање 

-практично вежбање 

-демонстрација 

стање 

психофизичких  

и моторичких 

способности 

 

-усвојене здравствено 

хигијенске навике  

 

-достигнути ниво 

савладаности моторних 

знања умења и навика у 

складу са индивидуалним 

могућностима 

 

-напредовање 

ученика 

 

-васпитна компонента-

 Новембар  

Децембар  

Јануар  

фебруар 



ФВ.3.1.8 

ФВ.3.1.12 

ФВ.3.1.13  

ФВ.3.1.14  

ФВ.3.1.15 
 

-такмичење став ученика према раду 

3 Спорткса 

игра  

кошарка 

10 14 24 

ФВ.1.1.1. 

ФВ.1.1.2.  

ФВ.2.1.1.  

ФВ.2.1.2 

ФВ.3.1.1 

ФВ.3.1.2 
 

Методе рада : 
 

-вербална   
комуникација    
-демонстрација 
-практично 
вежбање 
-такмичење 
Облици рада : 
 

-фронтални  
-групни  
-рад у паровима  
-индивидуални 
-комбиновани 

Наставник :                          

 

-разговор 

-објашњавање 

-демонстрација 

-мерење физичких 

способности ученика 

-суђење 

-евидентирање 

-оцењивање Ученици : 

 

-ходање 

-трчање 

-скакање 

-бацање 

-хватање 

-практично вежбање 

-демонстрација 

-такмичење 

стање 

психофизичких  

и моторичких 

способности 

 

-усвојене здравствено 

хигијенске навике  

 

-достигнути ниво 

савладаности моторних 

знања умења и навика у 

складу са индивидуалним 

могућностима 

 

правила спортскe игарe 

 

-напредовање 

ученика 

 

-васпитна компонента-

став ученика према раду 

 Март 

Април  

Мај  

јун 

 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Физика 

              РАЗРЕД: ШЕСТИ 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 

Циљ и задаци:Општи циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и опште природне законе, да стекну основну 

научну писменост, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном животуи за активно стицање знања о 

физичким појавама кроз истраживање,оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном 

животу и раду 

Остави цињеви и задаци наставе физике су 

 Развијаое функципналне писменпсти 

 Уппзнаваое пснпвних нашина мищљеоа и расуђиваоа у физици 

 Разумеваое ппјава,прпцеса ии пднпса у прирпди на пснпву физишких закпна 

 Развијаое сппспбнпсти за за активнп стицаое знаоап физишким ппјавама крпз истраживаое 

 Развијаое радпзналпсти,сппспбнпсти раципналнпг расуђиваоа 

 Развијаое лпгишкпг и апстрактнпг мищљеоа 

 Рещаваое једнпставних прпблема и задатака у пквиру наставних тема 

 Развијаое сппспбнпсти за примену знаоа из физике 

 Схватаое ппвезанпсти физишких ппјмпва и екплпгије и развијаое свести п пптреби защтите,пбнпве ии унапређиваоа живптне средине 

 Развијаое радних навика исклпнпсти ка изушаваоу наука п прирпди 

 Развијаое свести п сппственим знаоима,сппспбнпстима и даопј прпфесипналнпј прјентацији. 

Оперативни задаци 

Ученик треба да 

 Кроз већи број занимљивих и атрактивних демонстрационих огледакоји манифестују појаве из различитих области физике,схвати 

како физика истражује природу и да схвати да је материјални свет погодан за истраживање и постављање бројних питања 

 Уме да рукује мерилима и мерним инструментимаза мерење одговарајућих физичких величина 

 Само упозна појам грешке и значај релативне грешке и да зна шта је апсолутна грешка и како настаје грешка при очитавању скала 

мерних инструмената 

 Користи јединице СИ система за одговарајуће физичке величине ,m,s,kg,N,m/s,Pa.. 



 Усвоји основне представе о механичком кретању и зна величине које карактеришу равномерно праволинијско кретање и средњу 

безину 

 На основу појава узајамног деловања тела,схвати силу као меру узајамног дејства тела која се одређује интезитетом,правцем и 

смером 

 Усвоји појам масе и тежине и прави разлику између њих. 

 Уме да одреди густину чврстих тела и густину течности мерењем њене масе и запремине 

 Усвоји појам притиска,схвати преношење спољњог притиска кроз течности и гасове и разуме Паскалов закон 
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е 
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теме 

 

број часова 
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Образовни стандарди 

Начин остваривања 

програма 

(методе и технике рада) 
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Корелација 

 

 

Временска 

динамика 
О 

 

 

У+Л 

 

 

 

С 

1 Увод 

1 1 2 

фи.1.2.1. 

фи.1.2.2.фи.1.2.3.фи.1.4.1. 

фи.1.4.4.фи.1.4.5.фи.1.4.6. 

фи.1.7.1.фи.1.7.2.фи.2.1.1. 

фи.2.1.4.фи.2.2.1.фи.2.2.2. 

фи.3.2.1.фи3.4.3.фи.3.7.1фи-

3.7.2 
Вербална 

Демонстрациона 

Дијалошка 

Фронтални,индивидуални 

И групни рад 

Наставник припрема 

наставни садржај као и 

наставна средства, 

демонстрира, објашњава 

нове термине, повезује 

градиво са примерима из 

живота,,  анимира 

ученике.Ученик уочава 

разлику између 

равномерног и 

променљивог кретања, 

повезује . Ученик aктивно 

слуша,усваја нове 

термине,дискутује,иѕводи 

демонстрационе огледе 

 

Израда 

графикона, 

скица 

,цртежа, 

табела, 

усмено и 

писмено 

проверавање, 

домаћи 

задаци, 

тестови. 

Природа и 

друштво 

Септембар 

 



2 Кретање 

5 8 13 

фи.1.2.1.фи.1.2.2.фи.1.2.3. 

фи.1.4.4.фи.1.4.5.фи.1.7.1. 

фи.1.7.2.фи.2.1.4.фи.2.2.1. 

фи.3.2.1.фи3.4.3.фи-3.7.2. 

Вербална 

Демонстрациона 

Дијалошка 

Фронтални,индивидуални 

И групни рад 

Наставник припрема 

наставни садржај каои 

наставна средства, 

демонстрира, објашњава 

нове термине, повезује 

градиво са примерима из 

живота,,  анимира 

ученике,.Задаје домаце 

задатке,врши процену 

остварености стандарда, 

Ученик активно 

слуша,дискутује,повезује 

градиво,стиче увид у 

сопствено знање.ради 

домаће задатке,црта 

дијаграме и графике. 

Израда 

графикона, 

скица 

,цртежа, 

табела, 

усмено и 

писмено 

проверавање, 

домаћи 

задаци, 

тестови. 

 Септембар 

Октобар 

3 Сила 

5 8 13 

фи.1.2.1.фи.1.2.2.фи.1.2.3. 

фи.1.4.1.фи.1.4.4.фи.1.4.5. 

фи.1.4.6.фи.1.7.1.фи.1.7.2. 

фи.2.1.1.фи.2.1.4.фи.2.2.1. 

фи.2.2.2.фи.3.2.1.фи3.4.3. 

фи.3.7.1.фи-3.7.2. 

Вербална 

Демонстрациона 

Дијалошка 

Фронтални,индивидуални 

групни рад 

Наставник припрема 

наставни садржај као и 

наставна средства, наводи 

на закључке демонстрира, 

објашњава нове термине, 

повезује градиво са 

примерима из живота,,  

анимира ученике.Задаје 

домаце задатке,врши 

процену 

оствареностистандарда, 

Ученик активно 

слуша,дискутује,повезује 

градиво са примерима из 

живота,стиче увид у 

сопствено знање.Врши 

демонстрационе 

огледе.Ради домаће 

задатке. 

Усмено и 

писмено 

проверавање, 

домаћи 

задаци, 

тестови. 

Природа и 

друштво 

Новембар 

Децембар 

Јануар 

4 Мерење 

5 9 14 

фи.1.2.1.фи.1.2.2. 

фи.1.2.3.фи.1.4.4. 

фи.1.4.5.фи.1.4.6. 

фи.1.7.1.фи.2.1.1. 

фи.2.1.4.фи.2.2.1. 

фи.2.2.2.фи.3.2.1.фи3.4.3. 

Вербална 

Демонстрациона 

 

Дијалошка 

Фронтални,индивидуални 

Наставник припрема 

наставни садржај као и 

наставна средства, 

демонстрира, објашњава 

нове термине,   анимира 

ученике.Задаје домаце 

задатке,врши процену 

Усмено и 

писмено 

проверавање, 

домаћи 

задаци, 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

Фебруар 

Март 

Април 



фи.3.7.1.фи-3.7.2. И групни рад остварености стандарда, 

Ученик активно 

слуша,дискутује,повезује 

градиво са градивом из 

техничког 

образовања,стиче увид у 

сопствено знање.Врши 

демонстрационе огледе и 

лабораторијске 

вежб.Повезује градиво са 

градивом из техничког и 

информатичког 

образовања 

тестови. 

5 Маса и 

густина 

5 9 14 

 

Вербална 

Демонстрациона 

Дијалошка 

Фронтални,индивидуални 

И групни рад 

Наставник припрема 

наставни садржај као и 

наставна средства, 

демонстрира, објашњава 

нове термине, повезује 

градиво са примерима из 

живота,,  анимира 

ученике.Задаје домаце 

задатке,врши процену 

оствареностистандарда, 

Ученик активно 

слуша,дискутује,повезује 

градиво,стиче увид у 

сопствено знање.Ради 

домаће задатке 

Усмено и 

писмено 

проверавање, 

домаћи 

задаци, 

тестови. 

 Април 

Мај 

6 Притисак 

4 7 11 

Фи113,171,172 

Фи211,212216, 

241,243,261,262 

Фи313,314,341,372 

Вербална 

,демонстрациона 

,решавање 

проблема,есеји,практичан 

рад 
Индивидуални и 

фронтални рад 

Наставник припрема 

наставни садржај као и 

наставна средства, 

демонстрира, објашњава 

нове термине, повезује 

градиво са примерима из 

живота,,  анимира 

ученике.Задаје домаце 

задатке,врши процену 

оствареностистандарда, 

Ученик активно 

слуса,решава 

проблеме,пише есеј,ради 

домаће задатке 

Усмено и 

писмено 

проверавање, 

домаћи 

задаци, 

тестови. 

 Мај 

Јун 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Верска настава 

              РАЗРЕД: Шести 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: Циљ наставе верске наставе у шестом разреду јесте да пружи целовит православни поглед на свет и 

живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки живот (будућу димензи ју 

идеалног). 

 

Оперативни задаци: 

-  Уоче да је слобода кључни елемент у разумевању Тајне Хрисотове; 

- Науче да се слобода поистовећује с личношћу, односно а се личност поистовећује са љубављу према другој личности; 

- Запазе разлику у приказивању хростовог живота у православној иконографији и западној ренесансној уметности. 

 

 

Р
ед

.б
р

. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 

број часова 

по теми  
Начин 

остваривања 

програма 

(методе и технике 

рада) 

Активности у 

образовно-васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика 

О 

 

 

У 

 

 

 

С 

1. Увод 1   

 

Методе рада: 

монолошко-
дијалошка,рад на 

тексту, 

демонстративна; 

 

 

 

Наставник 
прича,показује,објаш
њава,поставља 

итања, нимира, 

социра, одстиче 

критичко мишљење, 

смерава на 

 

 Септембар  

2. Тајна Христова - јединство Бога и човека 3 3  

 

 Септембар - 
октобар 



3. Рођење Христово од Духа Светог и Марије Дјеве 2 1  

Облици рада: 
фронтални, 

групни, 

рад у паровима; 
 

 

Наставна 

средства: 
текстуална, 

визуелна,аудио-

визуелна. 

повезивање са 

претходним 

догађајима из 

прошлости, 
упоређује; 

 

 

Ученик 
слуша,посматра,разм

ишља, пише, тражи 

на карти, анализира 

слике, еме или скице, 

оставља питања, 

дајеодговоре, 

истражује, износи 

ставове, закључке и 
мишљења 

 

Октобар - 

новембар  

4. 
Христос је Син Божији који је постао човек, нови 

Адам да би сјединио створену природу са Богом 
4 4  

 

Новембар - 

јануар  

5. Улога Бога у спасењу света 3 3  

 

Фебруар - март  

6. Улога човека у спасењу света 2   

 

Март   

7. Христово Страдање и Васкрсење 2 3  

 

Април - мај  

8. Христов живот у православној иконографији 2 3  

 

Мај - јун 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Француски језик 

              РАЗРЕД: шести  

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Овладавање основним законитостима француског језика на којем ће се ученици усмено и писмено правилно изражавати; 

упознавање, доживљавање и оспособљавање ученика за комуникацију на страном језику. Ученици овладавају правилима писане и усмене 

комуникације на француском језику и неким тековинама културе и цивилизације везане за француско говорно подручје. Ученици стичу 

знања везана за изговор и писање на француском језику. 

 

Оперативни задаци: 
- комуникација на страном језику 

-богаћење лексике уз корелацију са неким другим страним језиком 

-увођење нових граматичких категорија којих нема у српском језику- чланови у француском језику 

-времена у француском језику и њихова корелација са временима у српском и енглеском језику 

-сналажење у простору, оријентација  

-култура и цивилизација- празници у Француској и франкофоним државама 
-законитости изговарања и писања одређених група гласова у француском језику 

-упознавање са тековинама француске књижевности  

-увођење у свет позоришта и глуме 

- 

Р
ед

.б
р
. 

Т
ем

е Назив наставне 

теме 

 

број 

часова по 

теми  Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

(методе и 
технике рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 

процесу(ученика 
и наставника) 

 

Процена 

остварености 
обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска динамика О 
 

 

У 
 

 

 

С 



1.  

Unité 0: 

Communiquons 

en français  

 

 

3 / / 

/ 

Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 
метод 

 

Упознавање са 

страним језиком, 

усвајање термина 
везаних за 

француски језик и 

културу 

 

/ 

Српски, енглески 

језик, историја и 

географија 

септембар 

2 Unité 1: Passe-

temps 
3 5 1 

/ Комбиноване 
технике рада и 

комуникативни 

метод 

Слушање и 

разумевање текста 

на француском 

језику , дискусија 

/ Српски, енглески 

језик, историја и 

географија 

Септембар/октобар 

3 Unité 2: 

L’habit ne fait 

pas le moine! 
3 5 1 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 

метод 

Слушање и 
разумевање текста 

на француском 

језику , дискусија 

/ Српски, енглески 
језик, историја и 

географија 

Октобар/новембар 

4 Unité 3: 

Interdit aux 

parents 
3 5 1 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 

метод 

Слушање и 

разумевање текста 

на француском 

језику , дискусија 

/ Српски, енглески 

језик, историја и 

географија 

Новембар/децембар 

5 Unité 4: Quand 

on aime, on ne 

compte pas 
3 5 1 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 

метод 

Слушање и 

разумевање текста 

на француском 

језику , дискусија 

/ Српски, енглески 

језик, историја и 

географија 

Јануар/фебруар/март 

6 Unité 5: Les 

gourmets 
3 5 1 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 

метод 

Слушање и 

разумевање текста 

на француском 

језику , дискусија 

/ Српски, енглески 

језик, историја и 

географија 

Март/април/мај 

7 Unité 6: 

Enquête sur la 

police 

scientifique 

3 5 1 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 

метод 

Слушање и 

разумевање текста 

на француском 

језику , дискусија 

/ Српски, енглески 

језик, историја и 

географија 

Мај /јун 



8 Писмени 

задатак 
2 2 2 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 

метод 

Слушање и 

разумевање текста 

на француском 

језику , дискусија 

/ Српски, енглески 

језик, историја и 

географија 

Новембар и мај 

9 Актуелизација 

градива 
/ 3 / 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 
метод 

Слушање и 

разумевање текста 

на француском 

језику , дискусија 

/ Српски, енглески 

језик, историја и 

географија 

Мај/јун  

децембар 

10 Завршна 

евалуација 
/ / 6 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 
метод 

 

Слушање и 

разумевање текста 

на француском 
језику , дискусија 

/ Српски, енглески 

језик, историја и 

географија 

Мај/јун  

 децембар 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Руски језик          

РАЗРЕД: Шести 

          ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

            

  ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ  наставног предмета: Заснивање циља на потребама ученика, које се остварују овладавањем комуникативних вештина и развијањем 

способности и метода учења страног језика, развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових моралних и естетских 

ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама уз уважавање различитости и навикавање на отвореност и 

комуникацију 

 

Задаци наставног предмета: Стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика; усвајање основних знања за усмено и 

писмено споразумевање са људима из других земаља; усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима  

руског језика, као и да настави да на вишем нивоу образовања и самостално учење истог или других страних језика  

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

              -тачан одабир руских речи и израза 

           -усвајање речи и израза везаних за школу, обавезе у школи, сличности и разлике у руском и српском образовном систему 

-сличности и разлике руског и српског падешког система 

-одабир руских речи и израза који се односе на прославе 

-усвајање промене придева 

-правилна употреба глаголског вида 

-правилно коришћење прошлог, садашњег и будућег времена 

-усвајање израза за прославу нове године 

-примена дијалога на дату тему 

-.усвајање прилога за место и правац 

-правилна употреба глагола у садашњем времену 

-усвајање глагола прве конјугације 

-упознавање са руским бајкама 

-правилно коришћење израза за допадање и недопадање 

-употреба генитива 



-коришћење основних и редних бројева 

-казивање времена по сату 

-правилна употреба глагола у садашњем времену и глагола друге конјугације 

-усвајање речи и израза везаних за руске празнике и обичаје 

-правилна употреба именица у инструменталу 

-усвајање глагола свршеног и несвршеног вида 

-будуће време- сличности и разлике у српском и руском језику 

-усвајање речи и израза које се односе на знаменитости Санкт-Петербурга 

-примена дијалога на дату тему 

-правилна употреба именица у дативу 

-глаголи кретања у руском језику- уочавање разлике између глагола одређеног и неодређеног  кретања  

-императив- сличности и разлике у руском и српском језику 

-правилна употреба бројева са именицама 

 

Р
ед

.б
р

. 

те
м

е 

Назив наставне 

теме 

 

(бр.часова по 

теми)  

Образовни стандарди Начин остваривања 

програма 

(методе и технике рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном процесу 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

Корелација 

  

Временска 

динамика 

 

О У С 

1 1. Школа 

Школске 

обавезе, 

интересовања, 

поздрављање, 

исказивање 

захвалности, 

извињење, 

руска школа, 

врсте речи, 

школски 

предмети и 

секције, 

слагање и 

неслагање, род 

    Методе рада: 

вербална, монолошка (опис), 

дијалошка 

(хеуристички приступ), 

дискусија, демонстрације, 

игровне активности 

Облици рада: 

рад у групи, рад у пару, 

дијалози, неговање говорне 

иницијативе, израда 

домаћих задатака                      
Место извођења наставе: 

класична учионица 

прате, говоре полако 

и разговетно 

-слушају и 

постављају питања 

-дају одговоре 

-решавају 

граматичка вежбања 

-пишу граматичке 

таблице 

-увежбавају читање 

и интонацију 
-учествују у раду у 

групи 

-учествују у раду у 

пару 

Усмено, 

Писмено, 

 тест 

 

Српски језик Током целе 

школске године 

часови су 

комбиновани од 

свих   тема 



именица, 

падежи 

-израђују пано 

2 2. Рођендан 

Позивнице, 

прослава, 

промена 

придева, 

глаголски вид, 

времена 

    Методе рада: 

вербална, монолошка (опис), 

дијалошка 

(хеуристички приступ), 

дискусија, демонстрације, 

игровне активности 

Облици рада: 

рад у групи, рад у пару, 
дијалози, неговање говорне 

иницијативе, израда 

домаћих задатака, писмени 

задатак 

Место извођења наставе: 

класична учионица 

Методе рада: 

вербална, монолошка (опис), 

дијалошка 

(хеуристички приступ), 

дискусија, демонстрације, 

игровне активности 
Облици рада: 

рад у групи, рад у пару, 

дијалози, неговање говорне 

иницијативе, израда 

домаћих задатака 

Место извођења наставе: 

класична учионица 

прате, говоре полако 

и разговетно 

-слушају и 

постављају питања 

-дају одговоре 

-решавају 

граматичка вежбања 

-пишу граматичке 
таблице 

-увежбавају читање 

и интонацију 

-учествују у раду у 

групи 

-учествују у раду у 

пару 

-израђују пано 

Усмено, 

Писмено, 

 тест 

 

 Током целе 

школске године 

часови су 

комбиновани од 

свих   тема 

3 3.Зима 

Нова година у 

Москви, 

употреба 

акузатива и 

локатива, 

исказивање 

места и 

правца, личне 

заменице, 

садашње 

време, прва 

конјугација 

    прате, говоре полако 

и разговетно 

-слушају и 

постављају питања 

-дају одговоре 

-решавају 

граматичка вежбања 

-пишу граматичке 
таблице 

-увежбавају читање 

и интонацију 

-учествују у раду у 

групи 

-учествују у раду у 

пару 

-израђују пано 

Усмено, 

Писмено, 

 тест 

 

Српски језик Током целе 

школске године 

часови су 

комбиновани од 

свих   тема 



4 4.Позориште 

Руска бајка, 

изрази за 

допадање и 

недопадање, 

опис лица, 

генитив, 

основни и 

редни бројеви, 

време по сату, 

садашње 

време, друга 

конјугација 

    Методе рада: 

вербална, монолошка (опис), 

дијалошка 

(хеуристички приступ), 

дискусија, демонстрације, 

игровне активности 

Облици рада: 
рад у групи, рад у пару, 

дијалози, неговање говорне 

иницијативе, израда 

домаћих задатака,  

Место извођења наставе: 

класична учионица 

прате, говоре полако 

и разговетно 

-слушају и 

постављају питања 

-дају одговоре 

-решавају 

граматичка вежбања 
-пишу граматичке 

таблице 

-увежбавају читање 

и интонацију 

-учествују у раду у 

групи 

-учествују у раду у 

пару 

-израђују пано 

Усмено, 

Писмено, 

 тест 

 

Српски језик Током целе 

школске године 

часови су 

комбиновани од 

свих   тема 

5 5. Празници 

Стари руски 

празници, 

обичаји, 

интрументал, 

глаголски вид, 

будуће време 

    Методе рада: 

вербална, монолошка (опис), 

дијалошка 
(хеуристички приступ), 

дискусија, демонстрације, 

игровне активности 

Облици рада: 

рад у групи, рад у пару, 

писмени задатак, дијалози, 

говорна вежба, домаћи 

задаци, вербална 

комуникација која се ослања 

на смисао, неговање говорне 

иницијативе 

-подстицање сазнајне 
делатности 

Место извођења наставе: 

класична учионица 

-слушају 

-постављају питања 

-постављају питања 
једни другима 

-дају одговоре 

-драматизују 

дијалоге о 

празницима 

-решавају 

граматичка вежбања  

-увежбавају читање 

и интонацију 

-записују 

-активно учествују у 

игри 
-активно учествују у 

изради паноа 

-самопроцењују свој 

напредак 

Усмено, 

Писмено, 

 тест 
 

Српски језик Током целе 

школске године 

часови су 
комбиновани од 

свих   тема 



6 6. Санкт-

Петербург 

Опис земље и 

града, 

знаменитости, 

стране света, 

датив, глаголи 

кретања, 

употреба 

императива, 

употреба 

бројева са 

именицама 

    Методе рада: 

вербална, монолошка (опис), 

дијалошка 

(хеуристички приступ), 

дискусија, демонстрације, 

игровне активности 

Облици рада: 
рад у групи, рад у пару, 

писмени задатак, дијалози, 

говорна вежба, домаћи 

задаци, вербална 

комуникација која се ослања 

на смисао, неговање говорне 

иницијативе 

-подстицање сазнајне 

делатности 

Место извођења наставе: 

класична учионица 

-слушају 

-постављају питања 

-постављају питања 

једни другима 

-дају одговоре 

-драматизују 

дијалоге о 
празницима 

-решавају 

граматичка вежбања  

-увежбавају читање 

и интонацију 

-записују 

-активно учествују у 

игри 

-активно учествују у 

изради паноа 

-самопроцењују свој 
напредак 

Усмено, 

Писмено, 

 тест 

 

Географија Током целе 

школске године 

часови су 

комбиновани од 

свих   тема 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Изабрани спорт 

              РАЗРЕД: Шести 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: Циљ премета физичко васпитање-изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања, потребе 

за стицањем знања, способности за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и  настојање да стечена знања примењују у 

животу ( стварање трајне навике за бављење спортом и учешће на такмичењима ). 

  Задаци наставе физичког васпитања су: 

 Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

 Развој и усавршавње моторичких способности; 

 Стицање моторичких умења која су као садржај утврђени програмом физичког васпитања и стицање теориских знања за 

њихово усвајање; 

 Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно – образовног 

подручја; 

 Формирање морално вољних квалитета личности; 

 Оспособљавање и охрабрење ученика да стечена знања, умења и  навике  користе у свакодневним условима живота и рада 

 Стицање и развијање свести о потрби  здравља чувању здравља и заштити природе и човекове околине 

Оперативни задаци: 

 Усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације; 

 Усмерено стицање и усавршавање мотпричких умења и навика предвиђеним програмом физичког васпитања; 

 Примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичења и сл.); 

 Задовољење социјалних потреба за потврђивањем, групнимпоистовећењем и сл.; 

 Естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 

 

 

 

 

 

 
 



Р
ед

.б
р

. 

Т
ем

е Назив 

наставне теме 

 

број часова 

по теми  
Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

(методе и 
технике рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 

процесу(ученика и 
наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска динамика 
О 

 

 

У 

 

 
 

С 

1  

Спортска 

игра 

-Рукомет 

-кошарка 

-Одбојка 

-Фудбал 

 

 
 

15 21 36 

ФВ.1.1.1. 

ФВ.1.1.2.  

ФВ.2.1.1.  

ФВ.2.1.2 

ФВ.3.1.1 

ФВ.3.1.2 

 

Методе рада : 
 
-вербална   
комуникација    
-демонстрација 

-практично 
вежбање 
-такмичење 
Облици рада : 
 
-фронтални  
-групни  
-рад у паровима  

-индивидуални 
-комбиновани 

Наставник :                          

 

-разговор 

-објашњавање 

-демонстрација 

-мерење физичких 

способности ученика 

-суђење 

-евидентирање 

-оцењивање Ученици : 

 

-ходање 

-трчање 

-скакање 

-бацање 

-хватање 

-практично вежбање 

-демонстрација 

-такмичење 

 
стање специфичних 
моторичких 

способности (-
здравствено-хигијенске 
навике 
-достигнути ниво 
савладаности моторних 
знања, умења и навика 
у складу са 
индивидуалним 

могућностима 
-однос према раду и 
вредновање учешћа на 
школским спортским 
такмичењима 

 Током целе године 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Информатика и рачунарство 

              РАЗРЕД: Шести 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

 
Циљ- Упознавање ученика са алатима неопходним за рад у програмском пакету Microsoft office – Word. Упознавање ученика са радом са табелама у програму за 

обраду текста. 

Подстицање креативног рада на рачунару. Упознавање ученика са основним принципима функционисања Интернета, као глобалне мреже. Упознавање ученика са 

сервисима које Интернет нуди. Заштита и сигурност на Интернету. Упознавање ученика са основним појмовима везаним за рачунарску графику и обраду слика. 

Упознавање ученика са програмима за графичку обраду слика. 

Подстицање креативног рада на рачунару. Упознавање ученика са основним појмовима везаним за анимацију, упознавање ученика са програмима за анимацију, 

израда једноставних анимација. Подстицање креативног рада на рачунару. 

Упознати ученике са основама програмирања у Visual basic- у, са основним типовима података и начином декларисања података. Израда једноставних програма, 
корелација са математиком. 

 
 

 

Оперативни задаци: 

 
-упознавање ученика са различитим образовним софтверима. 

-упознавање ученика са радом са табелама у програму за обраду текста; 

-упознавање ученика са применом рачунара у области информација и комуникација; 

-упознавање ученика са основним елементима програма за графику и анимацију; 

-упознавање ученика са основним елементима програмирања; 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
Р

ед
.б

р
. 

Т
ем

е Назив 

наставне теме 

 

број 

часова по 

теми  Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

(методе и технике 

рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска динамика О 

 

 

У 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

Рад са текстом 

 

4 6 10 

 

монолошко-

дијалошка 

-демонстративна 

-учење путем 

открића 

-фронтални 

-рад у паровима 
-рад са рачунаром 

-индивидуални 

 

Активности 

наставника: 

предавач,  

организатор,  

водитељ, мотиватор, 

помагач, усмеривач, 

евалуатор. 

Активности ученика: 

Праћење, 

истраживање, 
бележење, 

коришћење 

интернета, активан 

учесник у 

комуникацији. 

 

 

 

 

 

-усмено 

проверавање 

 

-практични радови 

 

 

 

 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

математика, српски 

језик, 

Енглески језик 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

 

 

 

 

 

 
 

 

II 

 

 

 

 

 
 

 

Интернет 

2 2 4 

 -монолошко-

дијалошка 

-демонстративна 

-учење путем 

открића 
-фронтални 

-рад у паровима 

-рад са рачунаром 

-индивидуални 

-решавање 

проблема 

Активности 

наставника: 

предавач,  

организатор,  

водитељ, мотиватор, 
помагач, усмеривач, 

евалуатор. 

Активности ученика: 

Праћење, 

истраживање, 

бележење, 

 

 

 

 

 
-усмено 

проверавање 

 

-практични радови 

 

 

 

 

 
Техничко и 

информатичко 

образовање, 

Енглески језик 

 

 

 

 

 
Новембар 

Децембар 



коришћење 

интернета, активан 

учесник у 

комуникацији, 
дискусија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Графика 

4 6 10 

 

-демонстративна 

-фронтална 

-рад у паровима 
-рад са рачунаром 

-индивидуални 

Активности 

наставника: 

предавач,  

организатор,  

водитељ, мотиватор, 

помагач, усмеривач, 

евалуатор. 

Активности ученика: 

Праћење, 
истраживање, 

бележење, 

коришћење 

интернета, активан 

учесник у 

комуникацији, 

дискусија. 

 

 

 

 

 

 

 

-усмено 

проверавање 

 
-практични радови 

 

 

 

 

 

 

Техничко и 

информатичко 

образовање,  
Енглески језик, 

Ликовна култура 

 

 

 

 

 

 

Децембар 

Јануар 

Фебруар 
Март 

 

 
 

 

 

 

 

 

IV 

 

 
 

 

 

 

 

 

Анимација 

2 1 3 

 

демонстративна 

-фронтална 

-рад у паровима 

-рад са рачунаром 

-индивидуални 

Активности 

наставника:предавач,  
организатор,  

водитељ, мотиватор, 

помагач, усмеривач, 

евалуатор. 

Активности ученика: 

Праћење, 

истраживање, 

бележење, 

коришћење 

интернета, активан 

учесник у 

комуникацији, 
дискусија. 

 

 
 

 

 

-усмено 

проверавање 

 

-практични радови 

 

 
 

 

 

Техничко и 

информатичко 

образовање,  

Енглески језик, 

Ликовна култура 

 

 
 

 

 

 

Март 

Април 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмирање 
5 4 9 

 

демонстративна 

-фронтална 

-рад у паровима 

-рад са рачунаром 
-индивидуални 

Активности 

наставника:предавач,  

организатор,  

водитељ, мотиватор, 

помагач, усмеривач, 

евалуатор. 

Активности ученика: 

Праћење, 

истраживање, 

бележење, 
коришћење 

интернета, активан 

учесник у 

комуникацији, 

дискусија. 
 

 

 

 

 

 

-усмено 

проверавање 

 

-практични радови 

 

 

 

 

 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

Математика, 

Енглески језик 

 

 

 

 

 

Април 

Мај 

Јун 

 

 

             



Допунска настава  

      ПРЕДМЕТ:  Српски језик  
                  Годишњи фонд часова:     36 

Циљеви  и  задаци : Оспособљавање ученика за усвaјање елементарних знања из српског језика  и примена усвојених  знања у 

свакодневном животу, у говорној и писменој комуникаци 
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА 

Р
ед
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и

 б
р

о
ј 

н
ас
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е 

те
м

е 

 
 

 

Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
ва

 

п
о

 т
ем

и
 

1. Књижевност 12 

2. Граматика 12 

3. Језичка култура 12 
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НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  

које  наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

 

Уџбеници  за реализацију програма: 

1.Читанка,Наташа Станковић Шошо,Клет,Београд,2013. 

2.Граматика, Весна Ломпар,Клет, Београд,2013. 

3.Радна свеска,Весна Ломпар и Наташа Станковић Шошо,Клет, Београд,2013 



            Допунска настава   

ПРЕДМЕТ:  Историја 

Годишњи фонд часова:    36 
 

Циљеви  и  задаци : Савладавање основних знања која ученици нису савладали у току редовне наставе. 

              

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА- ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј 

н
ас
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е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о
 

те
м

и
 

1. Увод у средњи век 4 

2. Европа и Средоземље у раномсредњем век 4 

3. Срби  њихови суседи у раном Средњем веку 4 

4. Европа у позном Средњемвеку 4 

5. Срби у позном Средњем веку 10 

6. Српеске земље увреме османлијских освајања 10 
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Уџбеник за реализацију програма : 

Раде Михаљчић,Уџбеник за шести разред основне школе,Београд,2008. 



 

Допунска настава   

ПРЕДМЕТ:  Географија     

Годишњи фонд часова:    36    
 

Циљеви  и  задаци  

Теме/према часовима 
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  

 
 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

н
ас

та
вн

е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
ва

 

п
о

 т
ем

и
 

1. Планета Земља 6 

2. Становништво и насеља на Земљи 3 

3. Географска средина и људске делатности 1 

4. Регионална географија Европе 26 
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Допунска настава   
ПРЕДМЕТ:  Енглески језик     
Годишњи фонд часова:  36      

Циљеви  и  задаци: овладавање пређеног градива у зависности од потреба ученика и одељења. 
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  

које  наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским садржајима. 
 

Уџбеник за реализацију програма: Challenges 3, Pearson 

Р
ед

н
и

 

б
р

о
ј 

н
ас

та
вн

е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 

те
м

и
 

1. Schools 4 
2. Talent 3 
3. Health 3 
4. Cities 3 
5. On the Move 3 
6. Films 4 
7. People 4 
8. Music 4 
9. Books 4 

10. Discoveries 4 
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ПРЕДМЕТ:  Математика    

Годишњи фонд часова: 36 

Циљеви  и  задаци  
Допунски рад из математике организује се за поједине ученике или групе ученика који повремено или стално имају одређене тешкоће у 

учењу и не постижу задовољавајући успех. На тим часовима ће се обрађивати наставни садржаји у којима ученици заостају у раду. 
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  
 

Р
ед

н
и

 

б
р

о
ј 

н
ас

та
вн

е 

те
м

е 
 

 

 

Назив наставнe теме Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 

те
м

и
 

1. Цели бројеви- сабирање и одузимање са одговарајућим једначинама и неједначинама   4 

2. Троугао-општа својства 4 

3. Множење и дељење целих бројева са одговарајућим једначинама и неједначинама  4 

4.  Подударност троуглова  4 

5. Рационални бројеви- сабирање и одузимање са одговарајућим једначинама и неједначинама (4) 4 

6.  Четвороугао- углови и конструкције  4 

7. Рационални бројеви- множење и дељење ; процентни рачун  4 

8. Површина троугла и четвороугла  4 

9. Изрази,  једначине и неједначине са рационалним бројевима  4 
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НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  

овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

 

Уџбеник за реализацију програма  

Математика за 6.разред основне школе, Др Небојша Икодиновић, мр Слађана Димитријевић,  Klett . 

Друго 

Збирка задатака из математике за 6.разред основне школе,  Сања Милојевић, Ненад Вуловић, Klett.              

 



ПРЕДМЕТ:  Биологија 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  

 

Циљеви  и  задаци  
Ученике оспособити да: 

- Распознаје основне појмове о природном систему животиња и еволутивном развоју главних група  

-Науче основну грађу и начин живота,распрострањеност и значај праживотиња. 

-Упознају обољења која изазивају паразитске праживотиње и мере заштите. 

-Науче основну грађу и начин живота, распрострањеност и значај бескичмењака. Да знају основне податке о рибама,водоземцима, гмизавцима, 

птицама и сисарима 

- Знају да живот на Земљи има своју историју са којом се могу упознати на основу фосилних остатака. 

-Да схвате да је очување биодиверзитета услов опстанкачовека. 

-Схвате елементарне основе теорије органске еволуције и разумеју развитак Земље и живота на њој. 

Р
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Назив наставнe теме Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 

те
м

и
 

1. Увод 

 

2 

2. Праживотиње 

 

2 

3. Царство животиња 26 

4 Угроженост и заштита животиња 

 

3 

5 Увод у еволуцију живог света 

 

3 
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Уџбеник за реализацију програма : уџбеник за 6.разред -бигз 



Допунска настава   

ПРЕДМЕТ:  Француски језик     
Годишњи фонд часова:       36 

 

Циљеви  и  задаци – савладавање основних знања која  ученици нису савладали на часовима редовне 
наставе 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  
 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

н
ас

та
вн

е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
ва

 

п
о

 т
ем

и
 

1. Unité 0-  Communiquons en français! 1 

2. Unité 1- Passe-temps 6 

3. Unité 2- L’habit ne fait pas le moine! 5 

 Unité 3- Interdit aux parents 7 

 Unité 4- Quand on aime, on ne compte pas 5 

 Unité 5- Les gourmets 6 

 Unité 6- Enquête sur la police scientifique 6 
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НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  

које  наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

 

Уџбеник за реализацију програма Pixel 2 

Друго 

 

 

 

  Допунска настава   

ПРЕДМЕТ:  Физика    

Годишњи фонд часова:       36 
 

Циљеви  и  задаци   
Помоћ ученицима у савладавању образовних стандарда из тема и настаних јединица које прате шести разред 

Теме/према часовима 
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  
 

Р
ед
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и

 б
р
о
ј 
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Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
ва

 

п
о
 т

ем
и

 

1.  

УВОД 
2 

2. КРЕТАЊЕ 8 



3.  

СИЛА 
6 

4.  
МЕРЕЊЕ 

7 

5.  

МАСА И ГУСТИНА 
7 

6.  
ПРИТИСАК 

6 
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НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  

које  наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

 

Уџбеник за реализацију програма 
Уџбеник и збирка задатака за 6. разред основне школе,БИГЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  Српски језик  

Годишњи фонд часова: 36 

 
Циљеви  и  задаци : Циљ додатне наставе из српског језика је  да афирмише најквалитетније резултате у настави српског језика и 

језичке културе; да подстакне ученике на стицање трајнијих лингвистичких знања о матерњем језику, да теоријска знања о језичким 

појавама и правописној норми успешно примењују; стицањем целовите слике о матерњем језику квалитативно вишим приступом у 

проучавању језичке организације и законитости језика, додатна настава треба код ученика да развије сазнање о значају књижевног 

језика и језичке културе. 

 

            

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 
 

Р
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е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
ва

 

п
о
 т

ем
и

 

1. Књижевност 12 

2. Граматика 12 

3. Језичка култура 12 
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Уџбеници за реализацију програма:  
1.Читанка,Наташа Станковић Шошо,Клет,Београд,2013. 



2.Граматика, Весна Ломпар,Клет, Београд,2013. 

3.Радна свеска,Весна Ломпар и Наташа Станковић Шошо,Клет, Београд,2013. 

4.Збирка задатака из српског језика за ученике 5,6,7,8. разреда основне школе(за редовну,додатну и припремну 

наставу) 2000 питања и одговора, Мирјана Секулић Петровић 

5.Речник књижевних термина,стилске фигуре и други изрази,Љубо Мићуновић,Српска школска књига,Београд,2000 

6.Наша народна књижевност,др Вукашин Станисављевић,Пирг,Бачки Петровац,2005 

7.Српски језик кроз тестове,Друштво за српски језик и књижевност Србије,Београд,2008. 

8.Мали речник књижевних термина за основну школу,Наташа Станковић Шошо,Логос,2010 

 

Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  Историја   

Годишњи фонд часова: 36 
VI разред 

 
Циљеви  и  задаци : Унапређење знања које су ученици стекли на часовима редовне наставе уз коришћење историјских извора. 

              

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 

 

Р
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Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о
 

те
м

и
 

1. Увод у средњи век 4 



2. Европа и Средоземље у раном средњем веку 4 

3. Срби  њихови суседи у раном Средњем веку 4 

4. Европа у позном Средњемвеку 4 

5. Срби у позном Средњем веку 10 

6. Српеске земље у време османлијских освајања 10 
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Литература : 

Група аутора, Историја српског народа I, Београд,1981 

Сидни Пеинтер, Историја средњег века, Београд,1997. 
 

 

 

 



Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  Геофрафија   

Годишњи фонд часова: 36 

Циљеви  и  задаци  
              

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 
 

Р
ед
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и
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р

о
ј 
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ас
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е 
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м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
ва

 

п
о

 т
ем

и
 

1. Планета Земља 6 

2. Становништво и насеља на Земљи 3 

3. Географска средина и људске делатности 1 

4. Регионална географија Европе 26 
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Уџбеник за реализацију програма  
 

 

 



Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  Енглески језик     

Годишњи фонд часова: 36 

Циљеви  и  задаци: ученици ће кроз различите активности, допунити и проширити стечена знања са 

часова енглеског језика.  
                 ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 

 

                            

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Уџбеник за реализацију програма: Challenges 3 ,Pearson 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

н
ас

та
вн

е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 

те
м

и
 

1. Schools 4 
2. Talent 3 
3. Health 3 
4. Cities 3 
5. On the Move 3 
6. Films 4 
7. People 4 
8. Music 4 
9. Books 4 

10. Discoveries 4 
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Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  Математика    

Годишњи фонд часова: 36 

Циљеви  и  задаци  
Уочавање  законитости у природним наукама применом математике као фундаменталне науке.Дефинисање научног погледа на свет.Упознавање са скупом целих и 

рационалних бројева и законитостима унутар њих као и савладавање основних рачунских операција унутар скупова.Одређивање вредности израза и решавање 

једначина и неједначина над њима. Разумевање појма процента и њихова правилна употреба. Упознавање са особинама троуглова и четвороуглова, схватање релације 

подударности и њена правилна примена при конструкцији троуглова и четвороуглова.  Израчунавање површине троугла и четвороуглова применом њихових особина. 

              

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 

Р
ед
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ј 
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е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
ва

 

п
о

 т
ем

и
 

1. Цели бројеви- одабрани задаци  4 

2. Дијаграми и њихова примена (метод правоугаоника и сл.)  3 

3. Троугао ( углови, подударност) 3 

4. Одабрани конструктивни задаци о троуглу и четвороуглу  4 

5. Рационални бројеви 5 

6. Проценти  4 

7. Површина троугла и четвороугла 4 



8. Задаци логичко- комбинаторне природе (нестандардни задаци који се своде на Дирихлеов 

принцип и др.)  
3 

9. Развој геометрије; Талес, Еуклид  1 

10.  Такмичарски задаци  5 
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Уџбеник за реализацију програма  

Математика за 6.разред основне школе, Др Небојша Икодиновић, мр Слађана Димитријевић,  Klett . 

Друго 

Збирка задатака из математике за 6.разред основне школе,  Сања Милојевић, Ненад Вуловић, Klett, 

Математика 6 – знам за више, Милица Вајукић, Ружица Павлићевић, Klett , 

Водич за шампионе, Владимир Стојановић, Математископ 

Задаци са претходних такмичења. 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 

Циљеви  и  задаци  
Оспособљавање за класификовањем живог света због његове  велике разноврсности 

-упознају животни простор,начин живота, грађу, разноврсност и значај праживотиња 
 

-упознају основне појмове о природном систему животиња 

- упознају животни простор, начин живота,спољашњу грађу и основе унутрашње грађе,разноврсност и значај бескичмењака,као и њихову улогу у природи и болести 

које они изазивају 

-упознају животни простор, начин живота,грађу,разноврсност и значај кичмењака 

 

-схвате значај одговорности односа према животињама 

 

 

сазнају основне научне чињенице о току и развоју животиња на Земљи и етапе земљине историје 
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Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 т
ем

и
 

1. Увод 

 

2 

2. Праживотиње 

 

2 

3. Царство животиња 26 

4. Угроженост и заштита животиња 

 
3 

5. Увод у еволуцију живог света 

 

3 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 

                            

Уџбеник за реализацију програма : сви одобрени уџбеници за 6. Разред 

 

 



Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  Француски језик    

Годишњи фонд часова: 36 

Циљеви  и  задаци –унапређивање знања која су ученици стекли на редовној настави. 
              

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 
 

Р
ед
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е 

те
м
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Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
ва

 

п
о

 т
ем

и
 

1. Unité 0-  Communiquons en français! 1 

2. Unité 1-Passe-temps 6 

3. Unité 2-L’habit ne fait pas le moine! 5 

4 Unité 3-Interdit aux parents 7 

5 Unité 4- Quand on aime, on ne compte pas 5 

6 Unité 5-Les gourmets 6 

7 Unité 6-Enquête sur la police scientifique 6 

                                                                                                                                     УКУПНО  

                           Уџбеник за реализацију програма - Pixel 2 



 

Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  Физика    

6.разред  

Годишњи фонд часова: 36 

 
Циљеви  и  задаци 
Заинтересовати ученике за физику као природну науку и проширити  знања из наставних тема за 6. разред.Заинтересовати ученике за 

експеримрнтални рад и осмишљавање  огледа који демонстрирају одређене физичке појаве.  

              

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА-ФИЗИКА 
 

Р
ед
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ј 
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е 
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м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
ва

 

п
о
 т

ем
и

 

1.  

УВОД 
2 

2. КРЕТАЊЕ 10 

3.  
СИЛА 

4 

4.  

МЕРЕЊЕ 
10 

5.  
МАСА И ГУСТИНА 

6 



6.  

ПРИТИСАК 
4 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 

                            

Уџбеник за реализацију програма  
Млади физичар,чланци из разних научних часописа 

Уџбеник из физике за 6 разред основне школе, БИГЗ  

Уџбеник из физике за 6 разред основне школе,КЛЕТ  



 

 
 
 
 
 
  
 
 

ОШ „Карађпрђе“, Раша 
 

ШКПЛСКИ ПРПГРАМ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД  

ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА 
ШКПЛСКЕ 2014./2015. ГПДИНЕ 

 

 

 

 

 

 
2014./15. – 2018./19. 

[34210 Рача, Карађорђева 102] 

[ тел-факс: 034 / 751-251, 751-468, e-mail:oskarraca@gmail.com] 



РАЗРЕД: Седми 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик 

               

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 144 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 4 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Овладавање основним законитостима српског језика на којем ће се ученици усмено и писмено правилно изражавати; упознавање, 

доживљавање и оспособљавање ученика за тумачење одабраних књижевних дела, позоришних, филмских и других уметничких остварења 

из српске и светске баштине; развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; описмењавање ученика на 

темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; поступно и систематично упознавање граматике и 

правописа српског језика; упознавање језичких појмова и појава, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског 

језика; оспособљавање за читање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; 

подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво. 

 

. 

 

Оперативни задаци: 

поступно и систематично упознавање граматике 

-проширивање знања о врстама речи и граматичким категоријама променљивих речи, о значењу и употреби падежа, о                  

врстама глагола 

-проширивање знања о реченичним члановима 

-увежбавање напоредних односа међу реченичним члановима 

-овладавање појмом синтагме и саставом синтагме 

-разумевање појма актива и пасива 

-стицање знања о систему незавиусвајање основних теоријских и функционалних појмова из књижевности 

-развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности 

-осамостаљивање за самосталну анализу лирских, епских и драмских дела 

-усвајање књижевних и функционалних појмова 

-оспособљавање и мотивисање ученика за истраживање одређених вредности са становишта уоченог проблема,  

доказивање утисака и тврдњи 



-увођење ученика у потпунију анализу ликова 

-разумевање и тумачење идејног слоја текста 

анализу ликова 

-разумевање и тумачење идејног слоја текста 

-упућивање ученика у друштвено-историјску условљеност уметничког дела 

-овладавање књижевнотеоријским и функционалним  појмовима 

-усавршавање изражајног читањасних реченица 

-познавање напоредних односа међу независним 

предикатским реченицама 

-разумевање појма конгруенције и правила слагања речи 

-увођење и савладавање основних појмова о старословенском језику 

-стицање знања о комуникативној реченици као синтаксичкој једпоступно и систематично упознавање правописа  

српског језика 

-проверавање, понављање и увежбавање садржаја из претходних разреда 

-увежбавање и правилно коришћење интерпункције у сложеној реченици 

-развијање способности за правилну употребу црте, заграде, запета у набрајању и скраћеница 

-навикавање ученика на коришћење правописаиници 

            проверавање и увежбавање садржаја из претходних разреда 

описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског језика, оспособљавање за  

разликовање кратких акцената, овладавање и правилно коришћење реченичног акцента, вежбање у изговарању  

краткоузлазног и краткосиазног акцента 

 

оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у рзличитим видовима његове усмене и писане употребе  

-описмењавање ученика за писање позивнице, честитке, захвалнице, и-мејл порука 

-оспособљавање за писање обавештења и нтервјуа, увежбавање и припремање за писање различитих описа уз вођење  

рачуна о стилским вредностима описивања, развијање смисла за причање и препричавање текста (по сопственом  

плану или сажето, уз промену граматичког лица), увежбавање писања сажетка (резимеа) 

-развијање потребе и навике за синтаксичких и лексичких вежбања, омогућавање читања, нелинеарних елемената  

текста 

 



Р
ед

.б
р

. 

Т
ем

е Назив наставне 

теме 

 

број часова 

по теми  
Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

(методе и 
технике рада) 

Активности у 

образовно-васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска динамика 
О 

 

 

У 

 

 
 

С 

1.  

Књижевност 

-лирика 

-епика 

-драма     

 

 

 

53 14 67 

СЈ.1.1.1. 

СЈ.1.1.3. 

СЈ.1.1.5. 

СЈ.1.4.2. 

СЈ.1.4.6. 

СЈ.1.4.8. 

СЈ.1.4.7. 

СЈ.1.1.4. 

СЈ.2.1.4. 
СЈ.2.4.1. 

СЈ.2.4.2. 

СЈ.2.4.5. 

СЈ.2.4.9. 

 

СЈ.3.1.2. 

СЈ.3.1.1. 

СЈ.3.4.3. 

СЈ.3.4.6. 

СЈ.3.4.6. 

СЈ.3.4.4. 
СЈ.3.4.7. 

СЈ.3.4.5. 

СЈ.3.4.1. 

 

вербално-

текстуална 

демонстративна 

-дијалошка 

-монолошка 

-текстуална 

комбинована 

 

-припрема 
-прати 
-помаже 
-мотивише 
-објашњава 
-сагледава 
-анализира 
-демонстрира 
 

 

усвајање нових знања 

-дефинисање нових 

појмова 

-анализирање 

-решавање конкретних 

примера и задатака 

-писање школских и 

домаћих задатака 
-рад у паровима 

-истраживачки рад 

Информатика 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Историја 

Географија 

Биологија 

У току године 

2. Језик 

-правопис 

-граматика 

-ортоепија 

14 30 44 

СЈ.1.3.4. 

СЈ.1.3.6. 

СЈ.1.3.8. 

СЈ.1.3.9. 

СЈ.1.2.2. 

дијалошка 

-монолошка 

-текстуална 

комбинована 

припрема 

-прати 

-помаже 

-мотивише 

-објашњава 

усвајање нових знања 

-дефинисање нових 

појмова 

-анализирање 

-решавање конкретних 

Информатика 

Страни језици 

Музичка 

култура 

У току године 



СЈ.1.2.7. 

СЈ.1.3.8. 

СЈ.1.3.10. 

СЈ.1.3.5. 
СЈ.2.3.1. 

СЈ.2.3.3. 

СЈ.2.3.6. 

СЈ.2.3.4. 

СЈ.2.2.5. 

СЈ.2.3.7. 

СЈ.2.3.8. 

СЈ.3.3.2. 

СЈ.3.3.3. 

СЈ.3.3.4. 

СЈ.3.3.5. 

СЈ.3.3.6. 
 

-сагледава 

-анализира 

-демонстрира 

 

примера и задатака 

-писање школских и 

домаћих задатака 

-рад у паровима 
-истраживачки рад 

3. Језичка 

култура 

-писмене вежбе 

-говорне вежбе 

(рецитовање и 

драматизација 

-домаћи задаци 

-писмени 

задаци 

33 / 33 

СЈ.1.2.3. 

СЈ.1.2.4. 

СЈ.1.1.6. 

СЈ.1.2.8. 

СЈ.1.2.9. 

СЈ.2.2.1. 

СЈ.2.2.2. 

СЈ.2.2.4 

СЈ.2.2.5. 
СЈ.2.3.10. 

СЈ.2.3.11. 
СЈ.3.2.1. 

СЈ.3..2.2. 

СЈ.3.2.5. 

СЈ.3.2.3. 

СЈ.3..24. 

СЈ.3..3.7. 

СЈ.3..38. 

 

вербално-

текстуална 

-аудитивна 
демонстративна 

-дијалошка 

-монолошка 

-текстуална 

комбинована 

 

-припрема 

-прати 

-помаже 

-саветује 

-мотивише 

-објашњава 

-сагледава 

-истиче значајне 
појединости 

-анализира 

 

-изговарање народних 

брзалица 

-казивање стихова  

-усвајање нових знања 

-дефинисање нових 

појмова,именовање  

-анализирање 

-решавање конкретних 

примера и задатака, 
 -читање 

-писање школских и 

домаћих задатака 

-рад у паровима 

-читање, вежбање 

-портретисање 

-описивање спољашљег и 

унутрашњег простора 

-причање са коришћењем 

елемената, композиционе 

форме 

Информатика 

Музичка 

култура 

Страни језици 

У току године 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језик 

              РАЗРЕД: Седми 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Обнављање садашњих времена и начина поређења придева. 

Обнављање прошлих глаголских времена Past Simple и Past Continuous.Проширивање вокабулара везаног за посебне споцобности и таленте   

Увођење вокабулара везаног за здраље. Упознавање са садашњим и прошлим пасивом. Комуникација у лекарској ординацији. 

Проширибање вокабулара везаног за живот у граду. Обнављање личних, повратних и присвојних заменица. Нагађање и доношење закључака уз 

употребу модала. 

Обнављање и проширивање вокабулара везаног за занимања и превозна средства. Обнављање глаглоског времена Present Perfect. Опис 

путовања и тражење информација 

Увођење вокабулара везаног за филмске жанрове. Упознавање са начинима за предвиђање догађаја у будућности. Контрастирање глаголских 

времена Past Simple и Present Perfect 

Описивање људи по физичком изгледу, особинама и међусобним односима. Употреба кондиционалних реченица 1. типа при давању савета и 

предлога.  

Упознавање са музичким жанровима и инструментима. Коришћење релативних реченица при описивању омиљених песама и извођача. 

Извођење придева од именица. 

Коришћење индиректног говора у препричавању. Разговор о књигама. Писање кратког садржаја књиге. 

Проширивање вокабулара везаног за науку и технологију. Разговор о научним достигнућима уз употребу кондиционалних реченица другог 

типа. Изражавање количине. 

Провера знања и разумевања пређеног градива. Добијање повратне информције о напредовању ученика. 

 

Оперативни задаци: 

 

 

- Коришћење енглеског језика за комуникацију на часу и у социјалним ситуацијама 

- Учење вокабулара уз помоћ кога ученици могу да опишу себе, своју породицу, заједницу и државу 

- Коришћење језичких стратегија уз помоћ којих се повећавају комуникацијске способности ученика 

- Развијање четири способности: слушање, конверзација, писање и читање 



- Јасан и разумљив изговор енглеских речи и реченица  

- Коришћење одговарајућег регистра 

 

 

- Поступно и систематично упознавање граматике 

- Стицање  знања о врстама речи и граматичким категоријама променљивих речи 

- Проширивање знања о реченичним члановима 

- Стицање знања о простим и сложеним реченицама 

- Проширивање знања о глаголским облицима 

- Стицање знања о простој и сложеној  реченици као синтаксичкој јединици 

- Усавршавање читања, писања, разумевања и конверзације 

- Поступно и систематично упознавање правописа енглеског језика 

- Проверавање, понављање и увежбавање садржаја из претходних разреда 

- Навикавање ученика на коришћење речника 

 

 

 

 

 

Р
ед

.б
р
. 

Т
ем

е Назив 

наставне теме 

 

број часова 

по теми  
Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

(методе и технике 

рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика 

О 

 

 

У 

 

 

 

С 

1 Schools  2 6 8  

Монолошко-
дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

 

 
Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  

 

Писмена и усмена 
евалуација 

Српски језик Септембар 

 



наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

2 Talents 3 5 8  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 
рад на тексту. 

 

 
Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик, 

Историја, Музичка 

култура, 

Информатичко 

образовање 

октобар 

3 Health 3 3 6  

Монолошко-
дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

 

 
Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик, 

Биологија,  
Октобар/ 

Новембар 

4 Cities 3 3 6  Монолошко-

дијалошка, 
аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

 

 
Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик, 

Географија,  
Децембар 



постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

5 On the Move 2 3 5  

Монолошко-

дијалошка, 
аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

 

 
Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик, 

Професионална 

оријентација 

Децембар/ 

Јануар 

6 Films 4 2 7  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

 

 
Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик Jануар/ Фебруар 



7 People 2 4 6  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

 

 
Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик, 

Ликовна култура,  
Фебруар/ Март 

8 Music 3 4 7  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

 

 
Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 
евалуација 

Српски језик, 
Музичка култура 

Март/ Април 

9 Books 2 4 6  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

 

 
Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик, 

Географија  
Април/ 

Мај 



упућује, 
усмерава.   

10 

 

 

 

 

Discoveries 2 5 7  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

 

 
Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и усмена 

евалуација 

Српски језик, 

Историја, Биологија,  
Мај/ Јун 

 

 

 

 

 

11 Written 

Tests 

0 6 

6 

 

 

 Писмени задатак   Новембар/ 

Април 

  

25 47 72 

 

 

    

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Ликовна култура 

РАЗРЕД: седми 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената:линија,облика,боја стварање услова да ученици на 

часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства 

развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање развијање способности за препознавање основних својстава 

традиционалне модерне и савремене уметности развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности које се стичу у настави,а 

примењују у раду и животу стварање услова да се упознавањем ликовне уметности боље разумеју природне законитости и друштвене 

појаве поступно развијање способности ученика за визуелно памћење и предочавање даље развијање способности ученика за 

конструисање,комбинаторику и обликовање... 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАТЦИ: 

- да ученици упознају значај Арабеске, Југендстила, украса и шаре  у историји уметности  

 

- да ученици науче значај пропорције у својим ликовним радовима 

- да се ученици упознају са композицијом и простором у ликовним делима и делима које буду сами стварали  

 

- да ученици науче значаје обједињавања покрета, слике и звука 

 

            - да се ученици упознају са дометима традиционалне као и савремене фотографије 

 

 

 

Р
ед

.б
р

. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 

број часова 

по теми  

Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

Активности у 

образовно-

васпитном 

 

Процена 

остварености 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 



О 

 

 

У 

 

 

 

С (методе и технике 

рада) 

процесу(ученика и 

наставника) 

обр.стандарда динамика 

I  

 

 

Арабеска 

-Југендстил 

 
1 3 4 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.2. 

 

 

 

-вербална 

-демонстративна 

-истраживачка 

наставник:  

- објашњава, 

мотивише, 

прати и 

усмерава 

ученик: 

- замишља, 

посматра и црта 

 

ликовни радови 

усменим путем 

сви предмети који се 

похађају у основној 

школи 

септембар 

 

II  

 

Пропорције 

 

1 3 4 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.2. 

 

 

-вербална 

-демонстративна 

-истраживачка 

наставник: 

- објашњава, 

мотивише 

ученик: 

- посматра, црта 

ликовни радови 

усменим путем 

сви предмети који се 

похађају у основној 

школи 

октобар   

 

 

 

 

 

III  

Композиција простор 

 

17 3 20 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.2. 

 

 

-вербална 

демонстративна 

-истраживачка 

наставник: 

- објашњава, 

даје упутства 

ученик: 

- замишља, 

визуелизује 

 

ликовни радови 

усменим путем 

сви предмети који се 

похађају у основној 

школи 

новембар 

децембар јануар 

фебруар  

март 

 



IV  

Обједињавање покрета, 

слике и звука 

 

2 4 6 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.2. 

 

 

-вербална 

-демонстративна 

-истраживачка 

наставник:  

- даје упутства, 

обезбеђује 

ресурсе, прати 

и усмерава 

ученик: 

- запажа, 

изражава и 

представља 

идеје 

 

ликовни радови 

усменим путем 

сви предмети који се 

похађају у основној 

школи 

април 

 мај 

V Фотографија 

1 1 2 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.2. 

 

 

-вербална 
-демонстративна 

-истраживачка 

наставник:  

- објашњава, 

мотивише, 

прати и 

усмерава 

ученик: 

- замишља,  и 

црта 

 

ликовни радови 
усменим путем 

сви предмети који се 

похађају у основној 
школи 

Јун 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Музичка култура 

              РАЗРЕД:  Седми 

 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:   36 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА:     1 

 

 ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ наставе музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и да напредују ка  

реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са  другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 

предметне садржаје, као и да  

- упознавају музичке културе кроз обраду тема повезаних са музиком различитих епоха 

- развију музикалност и креативност 

- негују смисао за заједничко и индивидуално музицирањеу свим облицима васпитно-образовног рада 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ 

 Певање песама по слуху и санотног текста, 

 Свирање композиција са већим захтевима у односу на предходни разред  

 Упознавање инструмената (звук, изглед, примена, настанак) ансамбала и оркестара, музичкихепоха, композитора 

 Упознавањесаосновнимодликамаинструмената 

 Стваралачки ангажман у свим музичким активностима 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Р
ед

.б
р
. 

Т
ем

е 

Назив 
наставне 

теме 

 
Број часова 

по теми  

Образовни стандарди Начин остваривања 
програма 

(методе и техникерада) 

Активности  у 
образовно-

васпитном процесу 

Процена остварености 
обр.стандарда 

 

Корелација 
 

Временска 
динамика 

  

О У С 

I ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

(певање, 

свирање и 

основемузичк

еписмености) 

   Основни ниво:Ученик уме да: 

1.3.1. пева једноставне дечје, 
народне или популарне 
композиције 
1.3.2. изводи једноставне дечје, 
народне или популарне композиције 
на бар једном инструменту 
Средњи ниво: 
/ 
Напредни ниво:Ученик уме да: 

3.3.1. изводи разноврсни музички 
репертоар певањем и свирањем као 
солиста и у школским ансамблима 

Демонстративна, 
текстуална, комбинована 
Фронтални, 
индивидуални, рад уз 
групама и паровима 

Препознаје, описује, 
анализира, повезује, 
разуме, образлаже, 
комбинује, 
ангажујесе, 
координира 

Залагање, 
интересовање, 
интерпретација, 
умешност 
 

 
Српски Језик 
Историја 
Географија 
Митологија 
Ликовна култура 

Математика 
Биологија 

Токомцелешколске
годинечасовисуко
мбинованиодсветр
инаставнетеме 

II СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 
   Основни ниво:Ученик уме да:  

1.2.1. музичке изражајне елементе 
1.2.2. извођачки састав 
1.2.3. музичке жанрове 
1.2.4. српскимузичкифолклор 
Средњи ниво:Ученик уме да:  

2.2.1. опише и анализира 
карактеристике звучног примера 
кроз садејство опажених музичких 
елемената (нпр. узбуркана 
мелодија као резултат 
специфичног ритма, темпа, 
агогике, динамике, интервалске 
структуре) 
2.2.2. препозна структуру одређеног 
музичког жанра 
Напредни ниво:Ученик уме да:  

3.2.1. структуралном и 
драматуршком димензијом 
звучног примера 
3.2.2. жанровским и историјско-

Демонстративна, 
текстуална,комбинована 
Фронтални, 
индивидуални, 

групнирад и у паровима 

Емоционалнидожив
љај, 
мисаонаактивност, 
тумачење, 

графичкопредстављ
ање 

Интересовање, 
залагање 

 
Српски Језик 
Историја 
Географија 

Митологија 
Ликовна култура 
Математика 
Биологија 

*** 



стилским контекстом звучног 
примера 
 

III СТВАРЕЊЕ 

МУЗИКЕ 
   Основни ниво:Ученик уме да:  

1.4.1. направи музичке инструменте 
користећи предмете из окружења 
1.4.2. осмисли мање музичке целине 

на основу понуђених модела 
1.4.3. изводи пратеће ритмичке и 
мелодијско-ритмичке деонице на 
направљеним музичким 
инструментима 
1.4.4. учествује у одабиру музике за 
дати жанровски и историјски 
контекст 

Средњи ниво: 

/ 
Напредни ниво:Ученик уме да:  

3.4.1. осмишљава пратеће 
аранжмане за Орфов 
инструментаријум и друге задате 
музичке инструменте 
3.4.2. импровизује и/или компонује 
мање музичке целине (ритмичке и 
мелодијске) у оквиру различитих 
жанрова и стилова 
3.4.3. осмисли музику за школску 
представу, приредбу. Перформанс 

Текстуална, монолошка, 
комбинована 
Индивидуални, 
радпопаровима и у 

групама 

Креативност, 
способност, 
подстицање, 
продубљује, 

обликује, активност, 

Залагање, 
интересовање, став, 
умешност 

 
Српски Језик 
Историја 
Географија 

Митологија 
Ликовна култура 
Математика 
Биологија 

*** 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Историја 

 РАЗРЕД:СЕДМИ 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Ученици треба да се упознају са историјим европском и српском историјом  новог века.тј, са историјом Срба под турском влашћу и 

борбу за њихово ослобођење. .Познавање националне и опште историје  ученицима треба да прошири знања из опште културе ,развије 

интелектуалне и креативне способности, помогне да разумеју садашње време.. 

Оперативни задаци: 

-Ученик  треба да стекне знања о открићима и колонизацији европских народа која су омогућена научним и техничким открићима и 

да спозна њихову условљеност и друштвене,политичке и економске и културне , верске промене које су обележиле прве векове 

нововековног доба 

- Ученик треба да разуме узроке формирања апсолутистичких монархија,и њихово функционисање на основу изучавања историја 

појединих монархија 

- Ученик треба да правилно разуме положај Срба под турском влашћу,његове политичке ,економске и војне борбе за побољшање 

положаја уз велико ослањање на цркву и њене  поглаваре и велике покрете Срба 

 -Ученик треба да стекне знања о положају Срба под хабзбуршком и млетачком влашћу,њиховим политичким ,економским и 

војним борбама за побољшање положаја уз велико ослањање на цркву и њене  поглаваре и њихово ратовање у аустријској служби 

- Ученик треба да се упозна са  револуцијама  које су захватиле Европу и Свет у политичком,економском,научном и техничком 

погледу и да схвати последице револуционарних дешавања 

- Ученик треба да правилно разуме разлоге и повод за избијање нациналних покрета на Балкану са посебним освртом на Српску 

револуцију и промене које је она донела Србима 

 

 

 

 

 

 

 



Р
ед

.б
р

. 

Т
ем

е Назив 
наставне 

теме 

 

број 

часова по 

теми  
Образовни стандарди 

Начин остваривања 
програма 

(методе и технике рада) 

Активности у образовно-
васпитном процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

оствареност
и 

обр.стандар

да 

 
 

Корелација 

 

 
Временска 

динамика 
О 

 

 

У 

 

 

 

С 

1.  

Увод у 

средњи век  

 

 

4 5 9 

и.с. 1.1.1.  и.с. 1.2.1. 

и.с. 1.1.4.  и.с. 1.2.2. 

и.с. 1.1.5.  и.с. 1.2.3. 

и.с. 1.1.6.  и.с. 1.2.4. 

и.с. 1.1.8.  и.с.1.2.7. 
и.с. 1.1.9. и.с. 1.1.10.     

 и.с. 2.1.1. и.с.2.2.1. 

и.с. 2.1.4. и.с. 2.2.2. 

и.с. 2.1.6. и.с. 2.2.3. 

                и.с. 2.2.5 и.с. 

3.1.1.  и.с. 3.2.1. 

и.с. 3.1.2.  и.с. 3.2.2. 

и.с. 3.1.3.  и.с. 3.2.3. 

и.с. 3.1.4.  и.с. 3.2.4. 

и.с. 3.1.6.  и.с.  3.2.5. 

. 
      

Монолошка,дијало

шка,рад на 

тексту,рад у 

групама 

Израда 

семинарских,, 

израда презентација 

у групи. 

 

Ученик активно приступа 

при излагању новог градива  

дискутује,запажа,повезује 

наставник,предаје,испитује,з

адаје семинарске радове и 

израду презентација 

 

Усмене 

провере 

Тестирања у 

току 
школске 

године 

 

Географи

ја... 
 

СЕПТЕМБА

Р/ ОКТОБАР 

2. Срби 

између 

Турске и 

Аустрије 

8 9 
1

7 

и.с. 1.1.1.  и.с. 1.2.1. 

и.с. 1.1.4.  и.с. 1.2.2. 

и.с. 1.1.5.  и.с. 1.2.3. 

и.с. 1.1.6.  и.с. 1.2.4. 

и.с. 1.1.8.  и.с.1.2.7. 

и.с. 1.1.9. и.с. 1.1.10.     

 и.с. 2.1.1. и.с.2.2.1. 

и.с. 2.1.4. и.с. 2.2.2. 

и.с. 2.1.6. и.с. 2.2.3. 
                и.с. 2.2.5 и.с. 

3.1.1.  и.с. 3.2.1. 

и.с. 3.1.2.  и.с. 3.2.2. 

Монолошка,дијало

шка,рад на 

тексту,рад у 

групама 

Израда 

семинарских,, 

израда презентација 

у групи. 

Ученик активно приступа 

при излагању новог градива  

дискутује,запажа,повезује 

наставник,предаје,испитује,з

адаје семинарске радове и 

израду презентација 

Усмене 

провере 

Тестирања у 

току 

школске 

године 

 

Географи

ја... 
 

ОКТОБАР/ 

ДЕЦЕМБАР 



и.с. 3.1.3.  и.с. 3.2.3. 

и.с. 3.1.4.  и.с. 3.2.4. 

и.с. 3.1.6.  и.с.  3.2.5. 

 

3. Револуцио

нарна 

Европа 

8 
1

0 

1

8 

и.с. 1.1.1.  и.с. 1.2.1. 

и.с. 1.1.4.  и.с. 1.2.2. 

и.с. 1.1.5.  и.с. 1.2.3. 

и.с. 1.1.6.  и.с. 1.2.4. 

и.с. 1.1.8.  и.с.1.2.7. 

и.с. 1.1.9. и.с. 1.1.10.     

 и.с. 2.1.1. и.с.2.2.1. 

и.с. 2.1.4. и.с. 2.2.2. 

и.с. 2.1.6. и.с. 2.2.3. 

                и.с. 2.2.5 и.с. 
3.1.1.  и.с. 3.2.1. 

и.с. 3.1.2.  и.с. 3.2.2. 

и.с. 3.1.3.  и.с. 3.2.3. 

и.с. 3.1.4.  и.с. 3.2.4. 

и.с. 3.1.6.  и.с.  3.2.5. 

    

Монолошка,дијало

шка,рад на 

тексту,рад у 

групама 

Израда 

семинарских,, 

израда презентација 

у групи. 

Ученик активно приступа 

при излагању новог градива  

дискутује,запажа,повезује 

наставник,предаје,испитује,з

адаје семинарске радове и 

израду презентација 

Усмене 

провере 

Тестирања у 

току 

школске 

године 

 

Географи

ја... 
 

ДЕЦЕМБАР/ 

ФЕБРУАР 

4. Националн

а борба 

Срба у 19. 

веку 

1

2 

1

6 

2

8 

и.с. 1.1.1.  и.с. 1.2.1. 

и.с. 1.1.4.  и.с. 1.2.2. 

и.с. 1.1.5.  и.с. 1.2.3. 

и.с. 1.1.6.  и.с. 1.2.4. 
и.с. 1.1.8.  и.с.1.2.7. 

и.с. 1.1.9. и.с. 1.1.10.     

 и.с. 2.1.1. и.с.2.2.1. 

и.с. 2.1.4. и.с. 2.2.2. 

и.с. 2.1.6. и.с. 2.2.3. 

                и.с. 2.2.5 и.с. 

3.1.1.  и.с. 3.2.1. 

и.с. 3.1.2.  и.с. 3.2.2. 

и.с. 3.1.3.  и.с. 3.2.3. 

и.с. 3.1.4.  и.с. 3.2.4. 

и.с. 3.1.6.  и.с.  3.2.5.   

Монолошка,дијало

шка,рад на 

тексту,рад у 

групама 

Израда 

семинарских,,израд

а презентација у 

групи. 

Ученик активно приступа 

при излагању новог градива  

дискутује,запажа,повезује 

наставник,предаје,испитује,з

адаје семинарске радове и 

израду презентација 

Усмене 

провере 

Тестирања у 

току 
школске 

године 

 

Географи

ја... 
 

МАРТ/ ЈУН 

 



 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Географија 

    РАЗРЕД: Седми 

       ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

        НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Циљ наставе географије је да осигура да сви ученици стекну базичну, језичку и научну писменост и да напредују ка релизацији 

одговарајућих стандрда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама,  да 

изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као 

и да упознају, разумеју географске објекте, појаве, процесе и законитости у простору, њихове узрочно-последичне везе и односе, развију 

географску писменост и географски начин мишљења, свести и одговорног односа према свом завичају, држави, континенту и свету ко 

целини и толерантног става према различитим народима, њиховим културама и начину живота. 

 

 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

-стекну знања о битним природногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и појединих држава 

-стекну знања о друштвеногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и појединих држава 

-да се оспособе за праћење и разумевање еконоских и друштвених активности и промена у савременом свету и њиховом доприносу, 

општем развоју и напредку човечанства 

-упознају регионалне разлике и комплементарност савременог света 

-разумеју проблеме у сваременом свету: пренсељеност, неједнак привредни развој, недостатак хране, воде, енергије, минералних 

сировина, еколошки проблеми, болести, ратови и др. 

-упознају различите културе континената, њихове регије и државе и кроз то развијају општу културу 

Кроз рад у настави географије проширују знања из картографије и оспособе се за самостално коришћење географске карте у 

стицању нових знања и у свакодневном животу 

-оспособе за самостално коришћење географске литературе и различитог графичког и илистративног материјала  

 

 



Р
ед

.б
р

. 

Т
ем

е Назив 

наставне теме 

 

број часова по 

теми  
Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

(методе и 
технике рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 

процесу(ученика и 
наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика 

О 

 

 

У 

 

 
 

С 

I Увод 1 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

II 

Географска 

обележја 

Азије 

14 7 21 

Основни: 

ГЕ. 142 

Средњи: 

ГЕ. 242 

Напредни: 

ГЕ. 343 

Основни: 

ГЕ. 142 

Средњи: 

ГЕ. 242 

Напредни: 

ГЕ. 343 

Основни: 

ГЕ. 142 

Средњи: 

ГЕ. 242 

Напредни: 

ГЕ. 343 

Основни: 

Монолошка,  
дијалошка, 
текстуална 
метода, 
илустративно-
демонстративна 
метода 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Посматрање, 

Записивање, 
Решавање проблема, 
Попуњавање немих 
карти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестови, контролне 
вежбе, неме карте, 

усмено испитивање 

Историја, биологија,  

Хемија, 

математика 
Септембар Oktobar 

Новембар 

III 

Географска 

обележја 

Африке 

8 6 14 

Историја, биологија,  

Хемија, 

математика Новембар Децембар 

IV 

Географска 

обележја 

Северне 
Америка 

7 5 12 

Историја, биологија,  

Хемија, 

математика 
Јануар   

Фебруар 

V 

Географска 

обележја 

Средње 

Америке 

2 1 3 

Историја, биологија,  

Хемија, 

математика Март 

VI 

Географска 

обележја 
Јужне 

Америке 

5 4 9 

Историја, биологија,  

Хемија, 

математика 
Март  
Април 



VII 

Географска 

обележја 

Аустралије и 

Океаније 

3 3 6 

ГЕ. 142 

Средњи: 

ГЕ. 242 

Напредни: 

ГЕ. 343 

Основни: 

ГЕ. 142 

Средњи: 

ГЕ. 242 

Напредни: 

ГЕ. 343 

Историја, биологија,  

Хемија, 

математика Мај 

VIII 
Географска 

обележја 

Арктика 

1 1 2 

Историја, биологија,  

Хемија, 

математика Мај 

IX 

Географска 

обележја 

Антарктика 

1 1 2 

Историја, биологија,  

Хемија, 

математика Мај 

X 
Свет као 

целина 
1  1 2 

Историја, биологија,  

Хемија, 

математика Јун 

XI Укупно 43 29 72 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Математика                                   

РАЗРЕД: Седми 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 144                                     НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 4 
Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике у основној школи је да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и математичку писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да се изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованостза предметне садржаје, каои да усвоје елементарна математичка знањакоја су потребна за схватање појава и законитости 

у природи и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне 

праксе, да представља основу за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању 

менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

 Задаци наставе математике су: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе математике сврха, цињеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе математике буду у пуној мери реализовани 

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, 

друштву и свакодневном животу 

- стицање основне математичке културе потребне за сагледавање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове 

делатности, за успешно настављање образовања и укључивање у рад 

- развијање ученикових способности посматрања, опажања и логичког, критичког, аналитичког и апстрактног мишљења 

- развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и побуђивање математичке радозналости 

- стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом  облику 

- усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима 



- савлађивање основних операција с природним, целим. Рационалним и реалним бројевима, као и усвајање основних својстава тих 

операција 

- упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела, и разумевање њихових узајамних односа 

- оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама 

- припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука 

- изграђивање позитивних особина ученикове личности, као што су: систематичност, упорност, тачност, уредност, објективност, 

самоконтрола и смисао за самосталан рад 

- стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања. 

Оперативни задаци 

Ученике треба оспособити да: 

- схвате појам квадрата рационалног броја и квадратног корена 

- умеју да одреде приближну вредност квардатног корена позитивног рационалног броја 

- схватају реалне бројеве као дужинске мере, односно као тачке на бројевној правој одређене дужима које представљају такву меру 

- упознају појам степена и операције са степенима ( изложилац степена природан број)  

- умеју да изводе основне рачунске операције с полиномима, као и друге идентичке трансформације ових израза 

- упознају правоугли координатни систем и његову примену 

- добро упознају директну и обрнуту пропорционалност и практичне примене 

- знају Питагорину теорему и умеју да је примене код свих изучаваних геометријских фигура у којима се може уочити правоугли 

троугао 

- познају најважнија својства многоугла и круга; умеју да конструишу поједине правилне многоуглове( са 3, 4, 6, 8, 12 страница) и да 

цртају друге правилне многоуглове рачунајући централни угао и преносећи га угломером 

- знају најважније обрасце у вези с многоуглом и кругом и да умеју да их примене у одговарајућим задацима 

- схвате појам размере дужи и својства пропорције 

- умеју да преведу на математички језик и реше једноставније текстуалне задатке 

- користе елементе дедуктивног закључивања и изводе једноставније доказе у оквиру изучаваних садржаја. 

 

 

 



Р
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р

. 

Т
е
м

е
 

Назив наставне теме 

 

број часова 

по теми  

Образовни 

стандарди 

Начин остваривања 

програма 

(методе и технике рада) 

Активности у образовно-васпитном 

процесу(ученика и наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика 
О 

 

 

У 

 

 

 

С 

1. 
 

РЕАЛНИ БРПЈЕВИ 
7 9 16 

 

МА.1.1.1. 

МА.1.1.2. 

МА.1.1.3. 

МА.1.1.4. 

МА.1.2.2. 

МА.2.1.1. 

МА.2.1.2. 

МА.2.2.2. 

МА.2.2.5. 

МА.3.1.1. 

МА.3.2.2. 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-иницијално 

тестирање 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

 

физика Септембар 

2. 
 

ПИТАГПРИНА ТЕПРЕМА 
5 11 16 

 

 

 

 

МА.1.3.2. 

МА.2.3.2. 

МА.3.3.2. 

 

 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

физика 

Септембар 

Октобар 

3. 

ЦЕЛИ И РАЦИПНАЛНИ 
АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ-
ПРВИ ДЕП 

9 11 20 

 

 

МА.1.2.2. 

МА.1.2.3. 

МА.2.2.2. 

МА.2.2.3 

МА.3.2.2. 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

Физика, хемија 
Октобар 

Новембар 



групни 

 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

4. 
 

МНПГПУГАП 
5 8 13 

 

 

МА.1.3.2. 

МА.2.3.2. 

МА.3.3.2. 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика 

Децембар 

5. 

ЦЕЛИ И  
РАЦИПНАЛНИ 
АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ-
ДРУГИ ДЕП 

 
 
 

10 16 26 

 

МА.1.2.2. 

МА.1.2.3. 

МА.2.2.2. 

МА.2.2.3 

МА.3.2.2. 

МА.3.2.3. 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

Физика, хемија 
Јануар 

Фебруар 

6. 
 

КРУГ 
6 9 15 

 

 

МА.1.3.3. 

МА.1.4.4. 

МА.2.3.3. 

МА.3.3.3. 

МА.3.4.1. 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика 

Март 



7. 

ЗАВИСНЕ 

ВЕЛИЧИНЕ И 

ЊИХОВО 

ГРАФИЧКО 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ   

7 13 20 

 

МА.1.2.4. 

МА.1.5.1. 

МА.1.5.2. 

МА.1.5.3. 

МА.1.5.4. 

МА.2.2.4. 

МА.2.4.2. 

МА.2.5.1. 

МА.2.5.4. 

МА.3.2.4. 

МА.3.5.1. 

МА.3.5.4. 

 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика, 

физика, хемија 

Април 

Мај 

8. 
 

СЛИЧНПСТ 
4 6 10 

 

МА.1.3.1. 

МА.1.4.1. 

МА.1.4.2. 

МА.2.4.1. 

МА.3.3.6. 

МА.3.4.1. 

 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

-годишњи тест 

знања 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

Мај 

Јун 

 

9. ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ  8 8 

 Методе рада: 

Писмена провера знања 

 

Облици рада: 

 Индивидуални 

 

    

 

 

 

   



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Биологија 

              РАЗРЕД:Седми 

                         ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:72 

                         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА:   2                                                                                      

  ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА:    Да ученици стекну базичну  језичку  писменост и напредују ка реализацији одговарајућих 

стандарда, оспососбљавање за решавање проблема и задатака, усвајањем образовно –васпитних садржаја стицање  основних  знања о 

грађи човечјег тела,развијање свести о властитом пореклу и положају у природи,разумевање еволутивног положаја човека,усвајање 

одређених хигијенских навика,стицање одговорности за сопствено здравље  и здравње других људи.  

Оперативни задаци: ученици треба да: 

- Науче основне податке о развоју људске врсте, етапе у развоју савременог човека и еволутивни  положај човека данас 

- Стекну знања о грађи ћелија и ткива, повезаност органа и органских система у опганизам као целину 

- Упознају основну грађу и улогу коже 

- Упознају облик и грађу костију и мишића 

- Упознају грађу и функцију: нервног система и чула; жлезда са унутрашњим лучењем (и њихову повезаност са нервним системом); 

систем органа за варење, дисање, циркулацију, излучивање (и њихов значај за промет материја); 

- Науче грађу и функционисање система органа за размножавање, фазе у полном сазревању човека и биолошку регулацију процеса 

везаних за пол 

- Упознају најчешћа обољења и повреде органских система човека 

- Науче основна правила пружаања прве помоћи 

- Развију неопходне хигијенске навике 

- Схвате значај здравствене културе и репродуктивног здравља 

- Схвате улогу породице у развоју, опстанку, напретку људског друштва као и последице њеног нарушавања  

 

 

 

 

 

 

 



Р
.б

р
.т

ем
е 

Наѕив теме Број часова по 

теми 

Стандарди Начин и поступци 

остваривања 

(методе, технике и 

облици)  

Активности наставника Активности ученика Процена остварености 

 обр.стандарда 

О У В С 

1 .Порекло и 

развој људске 

врсте 

2 1 - 3  

БИ.1.3.8;БИ.1.3.9;

БИ.1.3.10;  

БИ.2.3.5;БИ.2.3.6;

БИ.3.3.5;БИ.3.3.6 

Усмено  излагање 

демонстрација, вербална,  

илустративна,                      

фронтални, групни 

Планира,организ 

је,излаже,упућује,сарађу

је,координира,мотивише

,помаже,анализира,усме

рава,оцењује,прати,запи

сује,црта,демонстрира,,к

онтролише,закључу  је 
 

Посматра,уочава  

запажа,бележи,црта,зап

исује,поставља 

питања,понавља,излаже,

примењује стечена 

знања,описује,ос 

мишљава,анализира,раз
мењује 

Индивидуални одговори, 

решавање тестова, 

самосталност у раду, 

рад на групним пројектима, 

извођење вежби, 

учешће у раду активност 

групе,  
на 

часовима 

2.  Грађа човечјег 

тела 

37 12 11 60 БИ.1.1.4;БИ.2.1.3;

БИ.3.1.4;БИ.1.2.1;

БИ.1.2.2:БИ.1.2.3;

БИ.2.2.1;БИ.2.2.2;

БИ.2.2.3;БИ.3.2.1;

БИ.3.2.2;БИ.3.2.3;

БИ.1.2.34БИ.1.2.5;

БИ.1.2.6;БИ.2.2.4;

БИ.2.2.55БИ.2.2.6; 

БИ:3.2.4;БИ.3.2.5;

БИ.1.2.7;БИ.2.2.7;
БИ:2.2.8;БИ.2.2.9;

БИ.3.2.6;БИ.3.2.7;

БИ:3.2.8;БИ.1.3.1;

БИ.1.3.2;БИ.2.3.1;

БИ.2.3.2;БИ:3.3.1;

БИ.3.3.2;БИ.1.3.3;

БИ.1.3.4;БИ.1.3.5;

БИ.1.3.6;БИ.1.3.7;

БИ.2.3.3;БИ.2.3.4;

БИ.1.3.8;БИ.1.3.9;

БИ.3.3.3;БИ.3.3.4;
БИ.1.3.8;БИ.1.3.9;

БИ.2.3.5;БИ.2.3.6;

Усмено  излагање 

демонстрација, вербална, 

илустративна,                       

фронтални, групни 

Планира,организ 

је,излаже,упућује,сарађу

је,координира,мотивише

,помаже,анализира,усме

рава,оцењује,прати,запи

сује,црта,демонстрира,,к

онтролише,закључу  је 

 

Посматра,уочава  

запажа,бележи,црта,зап

исује,поставља 

питања,понавља,излаже,

примењује стечена 

знања,описује,ос 

мишљава,анализира,раз

мењује 

Индивидуални 

одговори,решавање 

тестова,самосталност у 

раду,рад на групним 

пројектима,извођење 

вежби,учешће у раду 

групе,активност на часовима 



БИ.1.5.1;БИ.1.5.4;

БИ.1.5.5;БИ.2.5.1:

БИ.3.5.1;БИ.3.5.2;

БИ.1.5.6;БИ.2.5.2;

БИ.2.5.3:БИ.3.5.3;

БИ.3.5.4;БИ.3.5.5;

БИ.1.5.7;БИ.1.5.8;
БИ.1.5.9;БИ.2.5.4;

БИ.3.5.6 

3. 

 

Репродуктивно 

здравље 

6 3 - 9 БИ.1.5.10; 

БИ.1.5.11;  

БИ.1.5.12; 

БИ.1.5.13; 

БИ.2.5.5;БИ.3.5.7;

БИ.3.5.8; 

Усмено  излагање 

демонстрација, 

илустративна вербална,                        

фронтални, групни 

Планира,организ 

је,излаже,упућује,сарађу

је,координира,мотивише

,помаже,анализира,усме

рава,оцењује,прати,запи

сује,црта,демонстрира,,к

онтролише,закључу  је 

 

Посматра,уочава  

запажа,бележи,црта,зап

исује,поставља 

питања,понавља,излаже,

примењује стечена 

знања,описује,ос 

мишљава,анализира,раз

мењује 

Индивидуални 

одговори,решавање 

тестова,самосталност у 

раду,рад на групним 

пројектима,извођење 

вежби,учешће у раду 

групе,активност на часовима 

 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Техничко и информатичко образовање 

              РАЗРЕД: Седми 

         ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

        НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА:2 

   

 ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА  
Да се ученици упознају са техничко-технолошким развијеним окружењем, кроз стицање основне техничке и информатичке писмености, 

развојем техничког мишљења, техничке културе, радних вештина и културе рада. 

Задаци наставног плана: 
Увод у нову техничку област - машинство. Упознавање ученика са новим појмовима из области машина и механизама, трансформације материје и 
енергије, оптерећења и кретања. Упознавање са специфичним техничко-технолошким својствима појединих метала и легура који се користе у 
машинству, практично испитивање својстава 
. 

Р
ед

.б
р

. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 

број часова 
по теми  

Образовни 

стандарди 

Начин 
остваривања 

програма 

(методе и 

технике рада) 

Активности у 
образовно-

васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 
Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 
 

Временска 

динамика 

О 

 

 

У 

 

 

 

С 

1. 

Увод у машинску 

технику 

(2) 

2 0 2 

 Вербална, 

демонстрациона; 

 фронтални 

индивидуални 

Слике, 

макете,прибор 
за цртање. 

рачунар 

 

 

Уочава, запажа, 

закључује, 

посматра, памти 

 црта, 

Користи 
предзнање, 

приказује цртеже, 

слике и модел 

 

 

Физика Септембар 

2. 

Техничко цртање 

у машинству 

(8) 

6 2 8 

 Вербална, 
демонстрациона; 

 фронтални 

индивидуални 

Уочава, запажа, 

закључује, 

посматра, памти 

 црта, 

 

Математика 

Информатика 

Септембар - 

Октобар 



Слике, 

макете,прибор 

за цртање. 

рачунар 
 

Користи 

предзнање, 

приказује цртеже, 

слике и модел 

3. 

Информатичке 

технологије 

(14) 

4 10 14 

 Вербална, 

демонстрациона; 

 фронтални 

индивидуални 

Слике, 

макете,прибор 

за цртање. 

рачунар 

 

Уочава, запажа, 

закључује, 

посматра, памти 

 црта, 

Користи 

предзнање, 

приказује цртеже, 

слике и модел 

 

Енглески 
Октобар – 

Новембар 

4. 
 Материјали 

(2) 
2 0 2 

 
Вербална, 

демонстрациона; 

 фронтални 

индивидуални 

Слике, 

макете,прибор 

за цртање. 

рачунар 

 

Слуша, 

памти , 

уочава запажа, 

закључује, 

Припрема, 

планира  

организује, 

посматра, 

 исправља, 

 

 

Хемија Новембар 

5. 

Мерење и 

контрола 

(2) 

1 1 2 

 
Вербална, 

демонстрациона; 

 фронтални 

индивидуални 

Слике, 

макете,прибор 

за цртање. 

рачунар 

 

Слуша, 

памти , 

уочава запажа, 

закључује, 

Припрема, 

планира  

организује, 

посматра, 

 исправља, 

 

 

Фиѕика 

Математика 
Децембар 



6. 

Технологија 

обраде 

материјала 

(4) 

2 2 4 

 Вербална, 

демонстративна, 

метода 

графичких 
радова; 

фронтални, 

групни, 

индивидуални  

алат, 

слике,  макете, 

Уочава, запажа, 

закључује, 

посматра, памти 

 црта, 
Користи 

предзнање, 

приказује цртеже, 

слике и модел 

 

Хемија 

Физика 
Децембар 

7. 

Машине и 

механизми 

(16) 

8 8 16 

 Вербална, 

демонстративна, 

метода 

графичких 
радова; 

фронтални, 

групни, 

индивидуални  

алат, 

слике,  макете, 

Уочава, запажа, 

закључује, 

посматра, памти 

 црта, 
Користи 

предзнање, 

приказује цртеже, 

слике и модел 

 

Физика 

Децембар – 

Јануар - 

Фебруар 

8. 
Роботика 

(2) 
1 1 2 

 

 Прибор за 

цртање, рачунар, 

прибор, 
материјал, 

бушилица, 

брусилица, 

рендисаљка... 

 

Слуша, 

памти , 

уочава запажа, 

закључује, 
Припрема, 

планира  

организује, 

посматра, 

 исправља, 

 

 

Информатика 

Физика 
Фебруар 

9. 
Енергетика 

(6) 
4 2 6 

 Вербална, 

демонстративна, 

метода 

графичких 
радова; 

фронтални, 

групни, 

Слуша, 

памти , 

уочава запажа, 

закључује, 
Припрема, 

планира  

организује, 

 

Географија 

Физика 
Март - Април 



индивидуални   посматра, 

 исправља, 

 

10. 

Конструкторско 

моделовање 

модули 

(16) 

4 12 16 

 Прибор за 

цртање, рачунар, 

прибор, 

материјал, 

бушилица, 

брусилица, 

рендисаљка... 

 

Уочава, запажа, 

закључује, 

посматра, памти 

 црта, 

Користи 

предзнање, 

приказује цртеже, 

слике и модел 

 

Математика 

Физика 
Мај  -  Јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Физичко васпитање 

              РАЗРЕД:седми 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

         Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским, моторичким активностима у повезаности са осталим васпитно 

образованим подручјима допринеосе интегралном развоју ученика, развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоретских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

        Задаци наставе физичког васпитања су: 

 Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

 Развој и усавршавње моторичких способности; 

 Стицање моторичких умења која су као садржај утврђени програмом физичког васпитања и стицање теориских знања за 

њихово усвајање; 

 Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно – образовног 

подручја; 

 Формирање морално вољних квалитета личности; 

 Оспособљавање и охрабрење ученика да стечена знања, умења и  навике  користе у свакодневним условима живота и рада 

 Стицање и развијање свести о потрби  здравља чувању здравља и заштити природе и човекове околине 

Оперативни задаци: 

 Усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације; 

 Усмерено стицање и усавршавање мотпричких умења и навика предвиђеним програмом физичког васпитања; 

 Примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичења и сл.); 

 Задовољење социјалних потреба за потврђивањем, групнимпоистовећењем и сл.; 

 Естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 

Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученикатекста 

 

 



Р
ед

.б
р

. 

Т
ем

е Назив 

наставне теме 

 

број часова 

по теми  
Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

(методе и 
технике рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 

процесу(ученика и 
наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска динамика 
О 

 

 

У 

 

 
 

С 

1  

 

атлетика 

 

 

14 10 24 

ФВ.1.1.3.  

ФВ.1.1.4.  

ФВ.1.1.5.  

ФВ.1.1.6.  

ФВ.1.1.7.  

ФВ.1.1.8 

ФВ.1.1.9.  

ФВ.1.1.10.  

ФВ.2.1.3.  

ФВ.2.1.4.  

ФВ.2.1.5.  

ФВ.2.1.6.  

ФВ.2.1.7 

ФВ.2.1.8.  

ФВ.3.1.3.  

ФВ.3.1.4  

ФВ.3.1.5  

 

Методе рада : 
 
-вербална   
комуникација    
-демонстрација 

-практично 
вежбање 
-такмичење 
Облици рада : 
 
-фронтални  
-групни  
-рад у паровима  

-индивидуални 
-комбиновани 

Наставник :                          

 

-разговор 

-објашњавање 

-демонстрација 

-мерење физичких 

способности ученика 

-суђење 

-евидентирање 

-оцењивање Ученици : 

 

-ходање 

-трчање 

-скакање 

-бацање 

-хватање 

-практично вежбање 

-демонстрација 

-такмичење 

стање 

психофизичких  

и моторичких 

способности 

 

-усвојене здравствено 

хигијенске навике  

 

-достигнути ниво 

савладаности моторних 

знања умења и навика у 

складу са индивидуалним 

могућностима 

 

-напредовање 

ученика 

 

-васпитна компонента-

став ученика према раду 

 Септембар 

октобар 

април 

2 Вежбе на 

справма и тлу 

10 14 24 

ФВ.1.1.11.  

ФВ.1.1.12 

ФВ.1.1.13 

ФВ.1.1.17 

ФВ.1.1.18.  

ФВ.1.1.19 

ФВ.1.1.20 

ФВ.1.1.21.  

ФВ.1.1.22.  

ФВ.2.1.9 

ФВ.2.1.10.  

ФВ.2.1.11 

ФВ.2.1.15.  

ФВ.2.1.16 

ФВ.2.1.17 

ФВ.2.1.18 

ФВ.3.1.6.  

ФВ.3.1.7 

Методе рада : 
 
-вербална   
комуникација    
-демонстрација 

-практично 
вежбање 
-такмичење 
Облици рада : 
 
-фронтални  
-групни  
-рад у паровима  

-индивидуални 
-комбиновани 

Наставник :                          

 

-разговор 

-објашњавање 

-демонстрација 

-мерење физичких 

способности ученика 

-суђење 

-евидентирање 

-оцењивање Ученици : 

 

-ходање 

-трчање 

-скакање 

-бацање 

-хватање 

-практично вежбање 

-демонстрација 

стање 

психофизичких  

и моторичких 

способности 

 

-усвојене здравствено 

хигијенске навике  

 

-достигнути ниво 

савладаности моторних 

знања умења и навика у 

складу са индивидуалним 

могућностима 

 

-напредовање 

ученика 

 

-васпитна компонента-

 Новембар  

Децембар  

Јануар  

фебруар 



ФВ.3.1.8 

ФВ.3.1.12 

ФВ.3.1.13  

ФВ.3.1.14  

ФВ.3.1.15 
 

-такмичење став ученика према раду 

3 Спорткса 

игра  

одбојка 

10 14 24 

ФВ.1.1.1. 

ФВ.1.1.2.  

ФВ.2.1.1.  

ФВ.2.1.2 

ФВ.3.1.1 

ФВ.3.1.2 
 

Методе рада : 
 

-вербална   
комуникација    
-демонстрација 
-практично 
вежбање 
-такмичење 
Облици рада : 
 

-фронтални  
-групни  
-рад у паровима  
-индивидуални 
-комбиновани 

Наставник :                          

 

-разговор 

-објашњавање 

-демонстрација 

-мерење физичких 

способности ученика 

-суђење 

-евидентирање 

-оцењивање Ученици : 

 

-ходање 

-трчање 

-скакање 

-бацање 

-хватање 

-практично вежбање 

-демонстрација 

-такмичење 

стање 

психофизичких  

и моторичких 

способности 

 

-усвојене здравствено 

хигијенске навике  

 

-достигнути ниво 

савладаности моторних 

знања умења и навика у 

складу са индивидуалним 

могућностима 

 

правила спортскe игарe 

 

-напредовање 

ученика 

 

-васпитна компонента-

став ученика према раду 

 Март 

Април  

Мај  

јун 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Верска настава 

              РАЗРЕД: Седми 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: Циљ наставе верске наставе у седмом разреду јесте да пружи целовит православни поглед на свет и 

живот, уважавајући две димензије: историски и хришћански и есхатолошки живот, то значи да ученици упознају православну веру у њеној 

литургијској и мисионарској димензији. То се остварује како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану. 

 

Оперативни задаци: 

- Запазе да природа не постоји без личности; 

- Науче да личност у Богу претходи природи у онтолошком смислу; 

- Уоче да у створеном свету људска природа претходи човеку као личности у онтолошком смислу; 

- Запазе да се код створених бића, тј. код људи, слобода може изразити и као негација, што није случај у Богу јер све што постоји 

израз је Божије слободе, љубави; 

- Запазе да је слобода Божија онтолошка, и да се изражава само као љубав према другој личности; 

- Запазе разлику између иконографског приказа Свете Тројице у православном и католичкој иконографији; 
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е 
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број часова 

по теми  
Начин 

остваривања 

програма 

(методе и технике 
рада) 
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Корелација 

 

 

Временска 

динамика 

О 

 

 

У 

 

 
 

С 

1. УВОД 1   

 

Методе рада: 

монолошко-

 

Наставник 
прича,показује,објаш

 

 Септембар  



2. СВЕТА  ТРОЈИЦА - ОТАЦ, СИН И СВЕТИ  ДУХ 5 5  

дијалошка,рад на 

тексту, 

демонстративна; 

 
 

Облици рада: 
фронтални, 

групни, 

рад у паровима; 

 

 

Наставна 

средства: 
текстуална, 

визуелна,аудио-

визуелна. 

њава,поставља 

итања, нимира, 

социра, одстиче 

критичко мишљење, 
смерава на 

повезивање са 

претходним 

догађајима из 

прошлости, 

упоређује; 

 

 

Ученик 
слуша,посматра,разм

ишља, пише, тражи 

на карти, анализира 
слике, еме или скице, 

оставља питања, 

дајеодговоре, 

истражује, износи 

ставове, закључке и 

мишљења 

 

Септембар -

новембар 

3. 
ПОСТОЈАЊЕ  ЛИЧНОСТИ У ЗАЈЕДНИЦИ 

СЛОБОДЕ И ЉУБАВИ 
5 4  

 

Новембар -

фебруар  

4. 
АНТРОПОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У БОГА 

КАО СВЕТУ ТРОЈИЦУ  
3 3  

 

Фебруар -март  

5. 
ЗАЈЕДНИЦА СА СВЕТОМ ТРОЈИЦОМ КРОЗ 

ЛИТУРГИЈУ 
3 3  

 

Март -мај  

6. 
СВЕТА ТРОЈИЦА У ПРАВОСЛАВНОЈ 

ИКОНОГРАФИЈИ 
2 2  

 

Мај -јун 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Француски језик 

              РАЗРЕД: седми 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Овладавање основним законитостима француског језика на којем ће се ученици усмено и писмено правилно изражавати; 

упознавање, доживљавање и оспособљавање ученика за комуникацију на страном језику. Ученици овладавају правилима писане и усмене 

комуникације на француском језику и неким тековинама културе и цивилизације везане за француско говорно подручје. Ученици стичу 

знања везана за изговор и писање на француском језику. 

 

Оперативни задаци: 
- комуникација на страном језику 

-богаћење лексике уз корелацију са неким другим страним језиком 

-увођење нових граматичких категорија којих нема у српском језику- чланови у француском језику 

-времена у француском језику и њихова корелација са временима у српском и енглеском језику 

-сналажење у простору, оријентација  

-култура и цивилизација- празници у Француској и франкофоним државама 
-законитости изговарања и писања одређених група гласова у француском језику 

-упознавање са тековинама француске књижевности  

-увођење у свет позоришта и глуме 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Р
ед

.б
р

. 

Т
ем

е Назив наставне 
теме 

 

број 

часова по 

теми  Образовни 
стандарди 

Начин 

остваривања 
програма 

(методе и 

технике рада) 

Активности у 

образовно-
васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 
остварености 

обр.стандарда 

 
 

Корелација 

 
 

Временска динамика О 

 

 

У 

 

 

 

С 

1.  

Unité 0: 

Apprends avec 

les autres  

 

3 / / 

/ 

Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 
метод 

 

Упознавање са 

страним језиком, 

усвајање термина 

везаних за 
француски језик и 

културу 

 

/ 

Српски, енглески 

језик, историја и 

географија 

септембар 

2 Unité 1: Reste en 

forme 
3 5 1 

/ Комбиноване 

технике рада и 
комуникативни 

метод 

Слушање и 

разумевање текста 

на француском 

језику , дискусија 

/ Српски, енглески 

језик, историја и 

географија 

Септембар/октобар 

3 Unité 2: Profite 

de tes loisirs 
3 5 1 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 

метод 

Слушање и 

разумевање текста 
на француском 

језику , дискусија 

/ Српски, енглески 

језик, историја и 
географија 

Октобар/новембар 

4 Unité 3: Prépare 

l’avenir 
3 5 1 

/ Комбиноване 
технике рада и 

комуникативни 

метод 

Слушање и 

разумевање текста 

на француском 

језику , дискусија 

/ Српски, енглески 

језик, историја и 

географија 

Новембар/децембар 

5 Unité 4: Partage 

des informations 
3 5 1 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 

метод 

Слушање и 
разумевање текста 

на француском 

језику , дискусија 

/ Српски, енглески 
језик, историја и 

географија 

Јануар/фебруар/март 



6 Unité 5: Affirme-

toi 
3 5 1 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 

метод 

Слушање и 

разумевање текста 

на француском 

језику , дискусија 

/ Српски, енглески 

језик, историја и 

географија 

Март/април/мај 

7 Unité 6: Voyage 

dans un pays 

francophone 
3 5 1 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 
метод 

Слушање и 

разумевање текста 

на француском 

језику , дискусија 

/ Српски, енглески 

језик, историја и 

географија 

Мај /јун 

8 Писмени 

задатак 
2 2 2 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 

метод 

Слушање и 

разумевање текста 

на француском 
језику , дискусија 

/ Српски, енглески 

језик, историја и 

географија 

Мај/јун  

новембар 

9 Актуелизација 

градива 
/ 3 / 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 
метод 

Слушање и 

разумевање текста 

на француском 

језику , дискусија 

/ Српски, енглески 

језик, историја и 

географија 

Мај/јун  

децембар 

10 Завршна 

евалуација 
/ / 6 

/ Комбиноване 

технике рада и 
комуникативни 

метод 

 

Слушање и 

разумевање текста 
на француском 

језику , дискусија 

/ Српски, енглески 

језик, историја и 
географија 

Мај/јун  

децембар 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Руски језик 

              РАЗРЕД:  Седми 

 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:   72 

 

 

 ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

- Циљ  наставног предмета: Заснивање циља на потребама ученика, које се остварују овладавањем комуникативних вештина и 

развијањем способности и метода учења страног језика, развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, 

његових моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама уз уважавање 

различитости и навикавање на отвореност и комуникацију 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ 

 

-усвајање лексике која се односи на путовања, утиске са летовања 

-упознавање са традицијом и обичајима руског народа 

-схватање граматичких садржаја-место и правац 

-правилна употреба бројева и именица 

-коришћење руских сајтова 

-примена исказа за изражавање спортских активности 

- препознавање и слободно коришћење израза и речи из свакодневног живота, употреба непроменљивих именица, глаголских 

времена 

-усвајање израза за забрану и упозорење 

-самостално навођење примера ученика 

-препознавање, објашњавање и примена усвојеног  градива у новим околностима, креирање израза са коришћењем придева 

-поступно и систематично стицање знања 

-самостално формирање реченица са глаголима и именицама 

-усвајање израза за честитање празника 

-усвајање израза везаних за слободно време, хоби, усвајање речи и израза везане за обавезе у кући, здраву исхрану 

-усвајање руских пословица 

-поређење веровања у Русији и Србији и упознавање са великанима Русије 

-правилна употреба императива 



-усвајање и коришћење израза за припадност у трећем  лицу 

-коришћење прилога за количину 

-развијање позитивног односа према важним догађајима и позоришним представама 

-упознавање са руском кинематографијом 

-развијање еколошке свести и позитивног односа према заштити животне средине 

-изрази за човеков карактер 

-употреба израза за негацију 

 

Р
ед

.б
р
. 

те
м

е 

Назив наставне 
теме 

 
Број часова по 

теми  

Образовни стандарди Начин остваривања програма 
(методе и техникерада) 

Активности  у образовно-
васпитном процесу 

Процена 
остварености 
обр.стандарда 

 

Корелација 
 

Временска 
динамика 

  

О У С 

1 1. Руски 

простори 

Летњи утисци 

путовања, 

традиција и 

обичаји, 

знаменитости 

Сибира, 

исказивање 

места и 

правца, 

бројеви и 

именице, 

коришћење 

руских сајтова 

4 5 9  Методе рада: 
вербална, монолошка (опис), 
дијалошка 
(хеуристички приступ), 
дискусија, демонстрације, 
игровне активности 
Облици рада: 
индивидуални, рад у групи, 

рад у пару, дијалози, тимски 
рад, квиз знања, прилагођена 
вербална активност, писмени 
задатак 
Место извођења наставе: 
класична учионица 

-слушају 
-постављају питања 
-одговарају на питања 
-постављају питања једни 
другима 
-изводе дијалоге 
-увежбавају писање 
читање и интонацију 

-учествују у групном раду 
-учествују у изради паноа 
и проналазе материјал 
-драматизују дијалоге 
везане за дочек гостију 
-решавају граматичка 
вежбања 

Усмено,писмено
,тест 
Активност на 
часу 

Географија Током 
целе 
Школске године 
часови 
су 
комбиновани 
од 
свих  тема 



2 2. У здравом 

телу здрав дух 

Дилеме о 

спорту, 

познати руски 

спортисти, 

непроменљиве 

именице, 

глаголска 

времена, 

забрана и 

упозорење 

 

5 6 11  Методе рада: 
вербална, монолошка (опис), 
дијалошка 
(хеуристички приступ), 

дискусија, демонстрације, 
игровне активности 
Облици рада: 
индивидуални, рад у групи, 
рад у пару, дијалози, тимски 
рад, квиз знања, прилагођена 
вербална активност 
Место извођења наставе: 
класична учионица 

 Усмено,писмено
,тест 
Активност на 
часу 

Физичко 
васпитање 

*** 

3 3. Мода 

Модна 

хроника, 

дискусија, 

одећа и обућа,  

комплименти, 

критике, начин 

вршења радње, 

придеви 

традиција и 

обичаји 

4 8 12  Методе рада: 
вербална, монолошка (опис), 
дијалошка 
(хеуристички приступ), 

дискусија, демонстрације, 
игровне активности 
Облици рада: 
индивидуални, рад у групи, 
рад у пару, дијалози, тимски 
рад, квиз знања, прилагођена 
вербална активност 
Место извођења наставе: 
класична учионица 

 Усмено,писмено
,тест 
Активност на 
часу 

 *** 

4 4. Гости из 

Русије, шетња 

Београдом, 

екскурзија  у 

Русији, 

глаголска 

промена, 

делклинација 

именица, 

честитање 

празника 

7 2 9  Методе рада: 
вербална, монолошка (опис), 
дијалошка 
(хеуристички приступ), 
дискусија, демонстрације, 
игровне активности 
Облици рада: 

индивидуални, рад у групи, 
рад у пару, дијалози, тимски 
рад, квиз знања, прилагођена 
вербална активност 
Место извођења наставе: 
класична учионица 

 Усмено,писмено
,тест 
Активност на 
часу 

Географија  



5 5. Мој живот 

Слободно 

време, хоби, 

обавезе у кући, 

здрава 

исхрана, тип 

родитеља, 

стара руска 

веровања, 

пословице, 

великани 

Русије, 

императив, 

припадност 

трећег лица, 

исказивање 

количине 

4 4 8  Методе рада: 
вербална, монолошка (опис), 
дијалошка 
(хеуристички приступ), 

дискусија, демонстрације, 
игровне активности 
Облици рада: 
писмени задатак, 
индивидуални, фронтални, рад 
у групи, рад у пару, тимски 
рад, квиз знања, дијалози, 
говорне вежбе, израда паноа, 
опис човековог карактера 

Место извођења наставе: 
класична учионица 

 Усмено,писмено
,тест 
Активност на 
часу 

  

6 6. Прозор у 

свет 

Дечији 

фестивали, 

важни 

догађаји, 

позоришна 

представа, 

руска 

кинематографи

ја, еколошка 

свест, човеков 

карактер, 

изражавање 

негације 

6 3 9  Методе рада: 

вербална, монолошка (опис), 
дијалошка 
(хеуристички приступ), 
дискусија, демонстрације, 
игровне активности 
Облици рада: 
индивидуални, фронтални, рад 
у групи, рад у пару, тимски 

рад, квиз знања, дијалози, 
говорне вежбе, израда паноа, 
опис човековог карактера 
Место извођења наставе: 
класична учионица 

 Усмено,писмено

,тест 
Активност на 
часу 

  

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Грађанско васпитање 

РАЗРЕД: Седми 

       ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

        НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: Циљ предмета је да ученици стекну  сазнања, формирају ставове, развију вештине и усвоје 

вредности које су претпоставка за компетентан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву.  

 

Оперативни задаци: 
 Оперативни задаци: 

 разумевање значења кључних појмова који се односе на грађанина, државу и власт 

 схватање историјског развоја грађанских права и слобода 

 упознавање са карактеристикама одговорног и активног грађанина 
 разумевање места и улоге детета као грађанина у друштву 

 разумевање односа између грађанских права појединца и општег добра 

 упознавање са начинима развијања грађанске одговорности 
 разумевање волонтерског покрета и значаја волонтерских акција 

 подстицање за ангажовање у различитим иницијативама и акцијама 

 разумевање значаја иницијативе за постизање промена у друштвеној заједници 

 разумевање неопходности постојања власти 
 упознавање са концептом ограничене власти 

 упознавање са институцијом Ђачког парламента 

 

Р
ед

.б
р
. 

Т
ем

е Назив 

наставне теме 

 

број часова 

по теми  
Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

(методе и 

технике рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска динамика 
О 

 

 

У 

 

 

 

С 



1. Увод 

 

 

 
 

/ / 2 

/ -дискусија 

-дијалошка 

-монолошка 

-интерактивна  
-анализа случаја 

-поређење 

-улази у дискусију 

-аргментује 

ставове 

-поставља питања 
-примењује 

стечена знања 

Усмена провера Српски језик 

Музичка култура 

Током школске 

године 

2. Грађанин 

/ / 19 

/ -дискусија 

-дијалошка 

-монолошка 

демонстративна  

-монолошка 

-илустративна 

-практични рад 

-истраживачка  
-покретање 

иницијативе 

 

-посматра и слуша  

-oписује 

-поставља питања 

-дискутује о 

одређеној теми 

-црта              

-пише 

-анализира 

Усмена провера, 

процена успешности 

волонтерске акције, 

упитник 

Историја 

Информатика 

Ликовна култура 

 

Током школске 

године 

3. Држава и 

власт 

/ / 7 

/  

-дијалошка 

-кооперитивна 

демонстративна 

-разговор 

-истраживачка 

-покретање 
иницијативе 

-дискусија 

-аргументовање 

-поређење 

-посматра и слуша 

предавање 

наставника 

-поставља питања 

-пореди 

-презентује 

-покреће 
иницијативу 

Усмена провера, 

Анализа промена 

начињених 

деловањем 

Ученичког 

парламента кроз 

анкету 

Историја 

Географија 

Информатика 

Током школске 

године 

4. Ђачки 

парламент и 

иницијатива 

/ / 5 

/  

-дијалошка 

-кооперитивна 

демонстративна 

-разговор 

-истраживачка 
-покретање 

иницијативе 

-дискусија 

-посматра и слуша 

предавање 

наставника 

-поставља питања 

-пореди 

-презентује 
-покреће 

иницијативу 

Усмена провера, 

Анализа промена 

начињених 

деловањем 

Ученичког 

парламента кроз 
анкету 

Историја 

Информатика 

Током школске 

године 



-аргументовање 

-поређење 

5. Завршни део 

/ / 3 

/ -дијалошка 

демонстративна 

-илустративна 

 

-посматра и слуша  

-дискутује о 

одређеној теми 

-презентује 

-осмишљава 

Увид у речник, 

самоевалуација 

Српски језик 

Ликовна култура 

Током школске 

године 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Физика 

              РАЗРЕД: СЕДМИ 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 

Циљ и задаци:Општи циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и опште природне законе,да стекну основну 

научну писменост,да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном животуи за активно стицање знања о 

физичким појавама кроз истраживање,оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном 

животу и раду 

Остави цињеви и задаци наставе физике су 

 Развијаое функципналне писменпсти 

 Уппзнаваое пснпвних нашина мищљеоа и расуђиваоа у физици 

 Разумеваое ппјава,прпцеса ии пднпса у прирпди на пснпву физишких закпна 

 Развијаое сппспбнпсти за за активнп стицаое знаоап физишким ппјавама крпз истраживаое 

 Развијаое радпзналпсти,сппспбнпсти раципналнпг расуђиваоа 

 Развијаое лпгишкпг и апстрактнпг мищљеоа 

 Рещаваое једнпставних прпблема и задатака у пквиру наставних тема 

 Развијаое сппспбнпсти за примену знаоа из физике 

 Схватаое ппвезанпсти физишких ппјмпва и екплпгије и развијаое свести п пптреби защтите,пбнпве ии унапређиваоа живптне средине 

 Развијаое радних навика исклпнпсти ка изушаваоу наука п прирпди 

 Развијаое свести п сппственим знаоима,сппспбнпстима и даопј прпфесипналнпј прјентацији. 

Оперативни задаци 
Ученик би требало да 

 Разликује физишке велишине кпје су пдређене самп брпјнпм вреднпщћупд пних кпје су дефинисане интезитетпм,првцем и смерпм 

 На нивпу примене кпристи пснпвне закпне механике 

 Стекне ппјам п гравитацији и разликује силу теже пд тежине тла 

 Уппзна силу треоа 

 Разуме да је рад силе једнакпрпмени енергије и на нивпу примене кпристи трансфпрмацију енергије у рад и пбратнп 



 На нивпу примене кпристи закпне пдржаоа масе и енергије 

 Прави разлик између температуре и тпплпте 

 Уме да рукује мерним инструментима 

 Кпристи јединице Међунарпднпг система за пдгпварајуће физишке велишине 

Р
ед

.б
р

. 

Т
ем

е Назив 
наставне 

теме 

 

број часова по 
теми  

Образовни стандарди 
Начин остваривања 

програма 

(методе и технике рада) 

Активности у 

образовно-
васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 
Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 
 

Корелација 

 
 

Временска 

динамика 

О 

 

 

У+Л.в. 

 

 

 

С 

1 Сила и 

кретаење 

 

 

 

 

9 15 2 

фи.1.2.1. 

фи.1.2.2.фи.1.2.3.фи.1.4.1. 

фи.1.4.4.фи.1.4.5.фи.1.4.6. 

фи.1.7.1.фи.1.7.2.фи.2.1.1. 

фи.2.1.4.фи.2.2.1.фи.2.2.2. 

фи.3.2.1.фи3.4.3.фи.3.7.1фи-

3.7.2 

Вербална 

Демонстрациона 

Дијалошка 

Фронтални,индивидуални 

И групни рад 

Наставник припрема 

наставни садржај као и 

наставна средства, 

демонстрира врсте 

кретања, објашњава нове 

термине, повезује 

градиво са примерима из 

живота,,  анимира 

ученике.Ученик уочава 

разлику између 

равномерног и 

променљивог кретања, 

повезује . Ученик   

уочава везу између силе 

масе и убрзања, изводи 

огледе и препознаје на 

примерима трећи 

Њутнов закон, мери силу 

динамометром,  ради 

квалитативне и 

квантитативне задатке, 

повезује кретање са 

деловањем силе. 

 

Израда 

графикона, 

скица 

,цртежа, 

табела, 
усмено и 

писмено 

проверавање, 

домаћи 

задаци, 

тестови. 

 Септембар 

Октобар 

Новембар 

2 Кретање тела 

под дејством 

силе 

теже.Силе 

трења 

4 7 1 

фи.1.2.1.фи.1.2.2.фи.1.2.3. 

фи.1.4.4.фи.1.4.5.фи.1.7.1. 

фи.1.7.2.фи.2.1.4.фи.2.2.1. 

фи.3.2.1.фи3.4.3.фи-3.7.2. 

Вербална 

Демонстрациона 

Дијалошка 

Фронтални,индивидуални 

И групни рад 

Наставник припрема 

наставни садржај каои 

наставна средства, 

демонстрира, објашњава 

нове термине, повезује 

градиво са примерима из 

Израда 

графикона, 

скица 

,цртежа, 

табела, 

 Децембар 

Јануар 



живота,,  анимира 

ученике.Задаје домаце 

задатке,врши процену 

остварености стандарда, 

Ученик активно 

слуша,дискутује,повезује 

градиво,стиче увид у 

сопствено знање.Врси 

демонстрационе огледе. 

усмено и 

писмено 

проверавање, 

домаћи 
задаци, 

тестови. 

3 Равнотежа 

тела 

4 6 1 

фи.1.2.1.фи.1.2.2.фи.1.2.3. 

фи.1.4.1.фи.1.4.4.фи.1.4.5. 

фи.1.4.6.фи.1.7.1.фи.1.7.2. 

фи.2.1.1.фи.2.1.4.фи.2.2.1. 

фи.2.2.2.фи.3.2.1.фи3.4.3. 

фи.3.7.1.фи-3.7.2. 
Вербална 

Демонстрациона 

Дијалошка 

Фронтални,индивидуални 

групни рад 

Наставник припрема 

наставни садржај као и 

наставна средства, 

демонстрира, објашњава 

нове термине, повезује 

градиво са примерима из 

живота,,  анимира 

ученике.Задаје домаце 

задатке,врши процену 

оствареностистандарда, 

Ученик активно 

слуша,дискутује,повезује 

градиво,стиче увид у 

сопствено знање.Врши 

демонстрационе огледе. 

Усмено и 

писмено 

проверавање, 
домаћи 

задаци, 

тестови. 

 Фебруар 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Изабрани спорт 

              РАЗРЕД: седми 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: Циљ премета физичко васпитање-изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања, потребе 

за стицањем знања, способности за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и  настојање да стечена знања примењују у 

животу ( стварање трајне навике за бављење спортом и учешће на такмичењима ). 

Задаци наставе физичког васпитања су: 

 Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

 Развој и усавршавње моторичких способности; 

 Стицање моторичких умења која су као садржај утврђени програмом физичког васпитања и стицање теориских знања за 

њихово усвајање; 

 Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно – образовног 

подручја; 

 Формирање морално вољних квалитета личности; 

 Оспособљавање и охрабрење ученика да стечена знања, умења и  навике  користе у свакодневним условима живота и рада 

 Стицање и развијање свести о потрби  здравља чувању здравља и заштити природе и човекове околине 

Оперативни задаци: 

 Усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације; 

 Усмерено стицање и усавршавање мотпричких умења и навика предвиђеним програмом физичког васпитања; 

 Примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичења и сл.); 

 Задовољење социјалних потреба за потврђивањем, групнимпоистовећењем и сл.; 

 Естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 

Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика 

 

 

 

 

 
 



Р
ед
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. 

Т
ем

е Назив 

наставне теме 

 

број часова 

по теми  
Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

(методе и 
технике рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 

процесу(ученика и 
наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска динамика 
О 

 

 

У 

 

 
 

С 

1  

Спортска 

игра 

-Рукомет 

-кошарка 

-Одбојка 

-Фудбал 

 

 
 

15 21 36 

ФВ.1.1.1. 

ФВ.1.1.2.  

ФВ.2.1.1.  

ФВ.2.1.2 

ФВ.3.1.1 

ФВ.3.1.2 

 

Методе рада : 
 
-вербална   
комуникација    
-демонстрација 

-практично 
вежбање 
-такмичење 
Облици рада : 
 
-фронтални  
-групни  
-рад у паровима  

-индивидуални 
-комбиновани 

Наставник :                          

 

-разговор 

-објашњавање 

-демонстрација 

-мерење физичких 

способности ученика 

-суђење 

-евидентирање 

-оцењивање Ученици : 

 

-ходање 

-трчање 

-скакање 

-бацање 

-хватање 

-практично вежбање 

-демонстрација 

-такмичење 

 
стање специфичних 
моторичких 

способности (-
здравствено-хигијенске 
навике 
-достигнути ниво 
савладаности моторних 
знања, умења и навика 
у складу са 
индивидуалним 

могућностима 
-однос према раду и 
вредновање учешћа на 
школским спортским 
такмичењима 

 Током целе године 

  

   

 

 

    

  

   

 

 

    

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Информатика и рачунарство 

              РАЗРЕД: Седми 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

 
Циљ - Упознавање ученика са начинима за безбедно коришћење Интернета и његових сервиса. Рад са електронском поштом. Упознавање ученика са начинима 

комуникације путем Интернета, као и са појмом електронско учење и учење на даљину. Упознавање ученика са основним елементима везаним за обраду звука, 

различитим форматима звучних записа и начином снимања и обраде звука. Упознавање ученика са основним елементима везаним за обраду видео записа. Самостална 

израда кратког филма. Упознавање ученика са начином израде презентација у програму MS power point. Упознавање ученика са основама програма за цртање и 

графички дизајн. 

 

 

Оперативни задаци: 

 
Ученици треба да се : 

-оспособе за примену рачунара у области информација и комуникација; 

-упознају са опасностима на Интернету и начинима заштите од њих; 

-упознају са основама програма за снимање и обраду звука; 

-упознају са основама програма за снимање и обраду видео записа; 

-оспособе за израду мултимедијалних презентација; 

-оспособе за писање једноставних програма; 

-упознају нса основама програма за цртање и графички дизајн; 

-упознају са образовним софтвером.   
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Т
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е Назив 

наставне теме 

 

број 

часова по 

теми  Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

(методе и технике 

рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска динамика О 

 

 

У 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет 

 

4 2 6 

 

монолошко-

дијалошка 

-демонстративна 

-учење путем 

открића 

-фронтални 

-рад у паровима 
-рад са рачунаром 

-индивидуални 

 

Активности 

наставника: 

предавач,  

организатор,  

водитељ, мотиватор, 

помагач, усмеривач, 

евалуатор. 

Активности ученика: 

Праћење, 

истраживање, 
бележење, 

коришћење 

интернета, активан 

учесник у 

комуникацији. 

 

 

 

 

 

-усмено 

проверавање 

 

-практични радови 

 

 

 

 

 

Техничко и 

информатичко 

образовање, Српски 

језик, 

Енглески језик 

 

 

 

 

 

Септембар 

Октобар 

 

 

 

 

 

 
 

II 

 

 

 

 

 
 

Обрада звука 

2 2 4 

 -монолошко-

дијалошка 

-демонстративна 

-учење путем 

открића 
-фронтални 

-рад у паровима 

-рад са рачунаром 

-индивидуални 

-решавање 

проблема 

Активности 

наставника: 

предавач,  

организатор,  

водитељ, мотиватор, 
помагач, усмеривач, 

евалуатор. 

Активности ученика: 

Праћење, 

истраживање, 

бележење, 

 

 

 

 

-усмено 
проверавање 

 

-практични радови 

 

 

 

 

Музичка култура 
Енглески језик  

 

 

 

 

Октобар 
Новембар 

 



коришћење 

интернета, активан 

учесник у 

комуникацији, 
дискусија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обрада видео 
записа 

4 2 6 

 

-демонстративна 

-фронтална 

-рад у паровима 
-рад са рачунаром 

-индивидуални 

Активности 

наставника: 

предавач,  

организатор,  

водитељ, мотиватор, 

помагач, усмеривач, 

евалуатор. 

Активности ученика: 

Праћење, 
истраживање, 

бележење, 

коришћење 

интернета, активан 

учесник у 

комуникацији, 

дискусија. 

 

 

 

 

 

 

 

-усмено 

проверавање 

 
-практични радови 

 

 

 

 

 

 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 
Музичка култура,.  

Енглески језик 

Математика, 

Биологија. 

 

 

 

 

 

 

Новембар Децембар 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

IV 

 

 
 

 

 

 

 

 

Израда 

презентација 

4 6 10 

 

демонстративна 

-фронтална 

-рад у паровима 

-рад са рачунаром 

-индивидуални 

Активности 

наставника:предавач,  
организатор,  

водитељ, мотиватор, 

помагач, усмеривач, 

евалуатор. 

Активности ученика: 

Праћење, 

истраживање, 

бележење, 

коришћење 

интернета, активан 

учесник у 

комуникацији, 
дискусија. 

 

 
 

 

 

-усмено 

проверавање 

 

-практични радови 

 

 
 

 

 

Техничко и 

информатичко 

образовање, Ликовна 

култура, 

Енглески језик, 

Српски језик. 

 

 
 

 

 

Јануар 

Фебруар 

Март 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

Цртање и 

графички 

дизајн 

5 5 10 

 

демонстративна 

-фронтална 

-рад у паровима 

-рад са рачунаром 
-индивидуални 

Активности 

наставника:предавач,  

организатор,  

водитељ, мотиватор, 

помагач, усмеривач, 

евалуатор. 

Активности ученика: 

Праћење, 

истраживање, 

бележење, 
коришћење 

интернета, активан 

учесник у 

комуникацији, 

дискусија. 
 

 

 

 

 

-усмено 

проверавање 

 

-практични радови 

 

 

 

 

Математика, 

Техничко и 

информатичко 

образовање,, 

Ликовна култура, 

Српски језик,  
Енглески језик, 

Музичка култура. 

 

 

 

 

Април 

Мај 

Јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Хемија           

РАЗРЕД: Седми 

        

 ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

   

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

 

Циљ наставе хемије јесте да сви ученици стекну основну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих 

стандарда образовних постигнућа; да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама; да изразе и 

образложе своје мишљење и дискутују са другима; развијање мотивисаности, заинтересованости за предметне садржаје,  функционалне 

хемијске писмености, способности за извођење једноставних хемијских истраживања, логичког и апстрактног мишљења и критичког става 

у мишљењу; развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација, свести о важности одговорног односа према 

животној средини, одговарајућег и рационалног коришћења и одлагања различитих супстанци у свакодневном животу; развијање 

радозналости и потребе за сазнавањем о својствима супстанци у окружењу и кроз то позитивног става према учењу хемије, свести о 

сопственим знањима и способностима и даљој професионалној оријентацији, разумевања промена и појава у природи на основу знања 

хемијских појмова, теорија, модела и закона. 

Задаци наставе хемије: 

– омогућити ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и научни метод којим се у хемији долази до сазнања; 

– омогућити ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, као и њен значај за развој различитих технологија и 

друштва уопште; 

– оспособити ученике да се користе хемијским језиком: да знају хемијску терминологију и да разумеју квалитативно и квантитативно 

значење хемијских симбола, формула и једначина;  

– створити наставне ситуације у којима ће ученици до сазнања о својствима супстанци и њиховим променама долазити на основу 

демонстрационих огледа или огледа које самостално изводе и при том развијати аналитичко мишљење и критички став у мишљењу; 

– створити наставне ситуације у којима ће ученици развијати експерименталне вештине, правилно и безбедно, по себе и друге, 

руковати лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама;    

– оспособити ученике за извођење једноставних истраживања; 



– створити ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство у решавању теоријских и 

експерименталних проблема; 

– створити ситуације у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у реалном окружењу; 

– омогућити ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских промена и практично га 

примењују. 

 

Р
ед

.б
р

. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 
број часова 

по теми  
Образовни 

стандарди 

Начин 
остваривања 

програма 

(методе и технике 

рада) 

Активности у образовно-

васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика 

О 

 

 

У 

 

 

 

С 

1. 

ХЕМИЈА И ЊЕН 

ЗНАЧАЈ 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

ХЕ.1.1.9.  

ХЕ.1.1.10. 

ХЕ.1.2.10.  

ХЕ.1.6.1.  

ХЕ.1.6.2.  

ХЕ.2.6.1.  
ХЕ.2.6.2.  

ХЕ.2.6.3.   

-лабораторијско- 

експериментална 

- демонстративна 

 

Активност наставника: 

Даје инструкције, 

припрема  прибор, посуђе 

и материјал 

 

Активност ученика: 
- упоређивање са 

претходним знањима и 

искуствима 

-активно учествовање у 

комуникацији; 

постављање питања, 

одговарање вербално или 

невербално 

-слуша, бележи 

-посматра 

-извођење огледа 
-закључивање, уочавање, 

објашњавање 

-графичко представљање 

резултата 

 

 

Биологија 

 

Физика 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 



2. 

ОСНОВНИ 

ХЕМИЈСКИ 

ПОЈМОВИ 
 

6 8 14 

ХЕ.1.1.1, 

ХЕ.1.1.2.  

ХЕ.1.1.3.  

ХЕ.1.1.8. 
ХЕ.1.1.9.  

ХЕ.1.1.11.  

ХЕ.1.1.12.  

ХЕ.1.6.1.  

ХЕ.1.6.2.  

ХЕ.2.1.2.  

ХЕ.2.1.7.   

ХЕ.2.6.2.  

ХЕ.2.6.3.  

ХЕ.3.1.1.  

ХЕ.3.1.2.  

ХЕ.3.1.3.  
ХЕ.3.1.7.  

ХЕ.3.1.8.  

ХЕ.3.6.1.  

ХЕ.3.6.2.  

ХЕ.3.6.3.  

ХЕ.3.6.4 

- грозд 
-индуктивно- 

дедуктивна 

-мозгалица 

-запажање и 

закључивање 

-дијалошка 

-илустративно  

-демонстративна 

-запажање и 

закључивање 

-лабораторијско- 
експериментална 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-индивидуални 

образовни планови 

Активност наставника: 

- Даје информације и 

инструкције, припрема 

посуђе, прибор и 
материјал. Подстиче, 

надгледа и усмерава, 

Припрема писани 

материјал  

Активност ученика: 

- слушање 

-посматрање 

-одговарање на питања 

-извођење закључака 

-бележење 

-извођење огледа 

-уочавање 
-сарадња са осталим 

ученицима у групном раду 

-повезивање појмова 

-објашњавање и 

извештавање о 

постигнутим резултатима 

приликом извођења огледа 

-дискусија 

-израда паноа 

-тестирања у 

току школске 

године 

-чек листе 

-завршно 

тестирање (на 

крају школске 

године) 

-усмене 

провере 

-усмене 
провере 

Физика 

 

Материја 

(супстанца и 
физичко поље) 

Септембар – 

октобар 

 

3. 

СТРУКТУРА 

СУПСТАНЦЕ 

 

14 16 30 

ХЕ.1.1.4. 
ХЕ.1.1.5. 

ХЕ.1.1.6 

ХЕ.1.1.8.  

ХЕ.1.6.1.  

ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.2.6.1.  

ХЕ.2.6.2. 

ХЕ.2.6.3. 

ХЕ.2.1.1. 

ХЕ.2.1.2. 

ХЕ.2.1.4. 
ХЕ.2.1.7. 

- грозд 

-индуктивно- 

дедуктивна 

-мозгалица 

-запажање и 

закључивање 

-дијалошка 
-илустративно  

-демонстративна 

-лабораторијско- 

експериментална 

-фронтални 

-индивидуални 

Активност наставника: 
Даје информације и 

инструкције, припрема 

посуђе, прибор и 

материјал. Подстиче, 

надгледа и усмерава, 

Припрема писани 

материјал , припрема и 

изводи демонстрационе 

огледе. Вреднује напредак 

ученика Активност 

ученика: 
слушање 

- тестирања у 
току школске 

године 

-чек листе 

-завршно 

тестирање (на 

крају школске 

године) 

-усмене 

провере 

-усмене 

провере 

Физика 
 

 

Ликовно 

(израда модела 

атома) 

Новембар - 
март 

 



ХЕ.3.1.1. 

ХЕ.3.1.3. 

 ХЕ.3.1.4.       

-групни 

-индивидуални 

образовни планови 

-посматрање 

-постављање питања 

-одговарање на питања 

-извођење закључка 
-објашњавање 

-читање 

-извештавање 

-бележење 

-прављење модела 

-уопштавање 

-презентовање 

-израда модела 

-израда паноа за кабинет 

4. 

ХОМОГЕНЕ 

СМЕШЕ-

РАСТВОРИ 

 

4 5 9 

ХЕ.1.1.7.  
ХЕ.1.1.8. 

ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2.  

ХЕ.2.1.1.  

ХЕ.2.1.3.  

ХЕ.2.1.5.  

ХЕ.2.1.6.  

ХЕ.2.1.9.  

ХЕ.2.1.10.  

ХЕ.2.6.1.  

ХЕ.2.6.2.  

ХЕ.2.6.3.  
ХЕ.3.1.5.  

ХЕ.3.1.8.  

ХЕ.3.1.9.  

ХЕ.3.6.1.  

ХЕ.3.6.2.  

ХЕ.3.6.3.  

ХЕ.3.6.4. 

-запажање и 

закључивање 

-дијалошка 

-илустративно  

-демонстративна 

-лабораторијско- 
експериментална 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

 

Активност наставника: 
Даје информације и 

инструкције, припрема 

посуђе, прибор и 

материјал. Подстиче, 

надгледа и усмерава, 

Припрема писани 

материјал , припрема и 

изводи демонстрационе 

огледе. Вреднује напредак 

ученика у савладавању 

градива и техника 

Активност ученика: 
-слушање 

-уочавање 

-бележење 

-извођење закљичака 

-објашњавање 

-извођење огледа 

-посматрање 

-израда задатака 

-учествовање у дискусији 

-представљање резултата 

мерења 

-тестирања у 
току школске 

године 

-чек листе 

-завршно 

тестирање (на 

крају школске 

године) 

-усмене 

провере 

-усмене 

провере 

Географија 
Хидросфера 

(живи свет у 

води и заштита 

воде) 

 

Математика 

Пропорције, 

проценат 

Март - април 

 



5. 

ХЕМИЈСКЕ 

РЕАКЦИЈЕ И 

ИЗРАЧУНАВАЊА 

 

7 9 16 

ХЕ.1.1.6.  

ХЕ.1.6.1.  

ХЕ.1.6.2.  

ХЕ.2.1.8.  
ХЕ.2.6.1.   

ХЕ.2.6.3.  

ХЕ.3.1.8.  

ХЕ.3.1.9.  

ХЕ.3.6.1.  

ХЕ.3.6.2.  

ХЕ.3.6.3.  

ХЕ.3.6.4. 

- дедуктивна 

-мозгалица 
-запажање и 

закључивање 

-дијалошка 

-илустративно  

-демонстративна 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

Активност наставника: 

Припрема писани 

материјал, вреднује 

напредак ученика, 
подстиче ученике 

Активност ученика: 

слушање 

-посматрање 

-уочавање 

-бележење 

-закључивање 

-састављање хемијских 

једначина 

-дискутовање 

-тестирања у 

току школске 
године 

-чек листе 
-завршно 
тестирање (на 
крају школске 
године) 
-усмене провере 
-усмене провере 

Математика 

Пропорције, 

примена 

процента, 
степен чији је 

изложилац 

природни број 

Април - јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Допунска настава  

       ПРЕДМЕТ:  Српски језик  
                                Годишњи фонд часова:     36 

Циљеви  и  задаци: Циљ допунске наставе је особљавање ученика за усвaјање елементарних знања из српског језика  и примена 

усвојених  знања у свакодневном животу, у говорној и писменој комуникацији. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  
 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

н
ас

та
вн

е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
ва

 

п
о

 т
ем

и
 

1. Књижевност 12 

2. Граматика 12 

3. Језичка култура 12 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 
 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  

које  наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

 

Уџбеници  за реализацију програма: 

1.Читанка,Наташа Станковић Шошо,Клет,Београд,2013. 

2.Граматика, Весна Ломпар,Клет, Београд,2013. 

3.Радна свеска,Весна Ломпар и Наташа Станковић Шошо,Клет, Београд,20 



 

 

            Допунска настава   

 ПРЕДМЕТ: Историја   

Годишњи фонд часова:    36 
 

Циљеви  и  задаци :  Савладавање основних знања која ученици нису савладали у току редовне наставе. 

 

              

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

Р
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е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о
 

те
м

и
 

1. Европа открива свет и себе 4 

2. Срби између Турске и Аустрије 8 

3. Револуционарна Европа 8 

4.. Национална борба Срба у 19. веку 16 
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Уџбеник за реализацију програма 

Душан Батаковић,Историја за седми разред основне школе, Београд, 2009. 

 



            Допунска настава   

 ПРЕДМЕТ:  Географија       

Годишњи фонд часова:      36  

Циљеви  и  задаци  

Теме/према часовима 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  

Р
ед

н
и

 

б
р

о
ј 

н
ас

та
вн

е 

те
м

е 
 

 

 

Назив наставнe теме Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 

те
м

и
 

1. Географска обележја Азије 13 
2. Географска обележја Африке 7 
3. Географска Обележја Северне америке 7 
4. Географска обележја Средње Америке 1 
5. Географска обележја  Јужне америке 2 
6. Географска обележја Аустралије и Океаније 3 
7. Географска  обележја Поларних области 2 
8. Свет као целина 1 
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НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  

које  наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

 

Уџбеник за реализацију програмa 



 Допунска настава   

  ПРЕДМЕТ:  Енглески језик  

 Годишњи фонд часова:  36      

Циљеви  и  задаци: овладавање пређеног градива у зависности од потреба ученика и одељења. 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  

које  наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

Уџбеник за реализацију програма: Challenges 3, Pearson                     

Р
ед
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и
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о
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те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 

те
м

и
 

1. Schools 4 
2. Talent 3 
3. Health 3 
4. Cities 3 
5. On the Move 3 
6. Films 4 
7. People 4 
8. Music 4 
9. Books 4 

10. Discoveries 4 
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      Допунска настава   

ПРЕДМЕТ:  Математика    

                            Годишњи фонд часова: 36 

Циљеви  и  задаци  
Допунски рад из математике организује се за поједине ученике или групе ученика који повремено или стално имају одређене тешкоће у 

учењу и не постижу задовољавајући успех. На тим часовима ће се обрађивати наставни садржаји у којима ученици заостају у раду. 
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  
 

Р
ед
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и

 б
р

о
ј 

н
ас
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е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 

те
м

и
 

1. Реални бројеви- Квадрат рационалног броја и квадратни корен  5 

2.  Питагорина теорема и њене примене  6 
3. 

 Операције са степенима; сабирање и одузимање полинома  6 

4.  Многоугао  4 

5. 
Полиноми- множење, разлика квадрата, квадрат бинома, растављање на чиниоце  6 

6. .Круг  4 

7. 
Зависност величина и њихово графичко представљање  4 

8. 
Сличност  1 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 



 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  

овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

 

Уџбеник за реализацију програма  

Математика за 7.разред основне школе, Др Небојша Икодиновић, мр Слађана Димитријевић,  Klett . 

Друго 

Збирка задатака из математике за 7.разред основне школе,  Сања Милојевић, Ненад Вуловић, Klett 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРЕДМЕТ:  Биологија 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  

Циљеви  и  задаци  
Ученици који су имали потешкоћа у савлађивању редовног наставног градива имаће могућност да у оквиру допунске наставе науче 

основне и елементарне ствари и добију прелазну оцену. 

 
Ученике оспособити да : 

-усвоје основна знања из области антропологије и порекла човека и да: 

-развију свест о свом пореклу и еволутивном развоју човека 
-усвоје основна знања из области грађе, функције и болести следећих органских система:Нервног, кожног, чулног, скелетног, са 

унутрашњим лучењем, за варење, дисање, циркулацију, излучивање и размножавање.  

Утврђивање прилагодити индивидуалним и интелектуалним могућностима учења. 

- усвоје основна знања из репродуктивног здравља, делинквенције, болести зависности, полних болести и средстава контрацепције.  

Р
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Назив наставнe теме 

Б
р
о

ј 
ч
ас

о
ва

 

п
о
 т

ем
и

 

1. Порекло и развој људске врстe 3 

2. Грађа човечијег тела 29 

3. Репродуктивно здравље 4 
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Уџбеник за реализацију програма : уџбеник за 7.разред ЗАВОД  

 
 

 



 Допунска настава   

ПРЕДМЕТ:  Француски језик 

Годишњи фонд часова:       36 

Циљеви  и  задаци – савладавање основних знања која  ученици нису савладали на часовима редовне 
наставе 

Теме/према часовима 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  

 

Р
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и
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Назив наставнe теме Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 

те
м

и
 

1. Unité 0-  Apprends avec les autres 1 
2. Unité 1-Reste en forme 6 
3. Unité 2-Profite de tes loisirs 5 
 Unité 3-Prépare l’avenir 6 
 Unité 4- Partage des informations 6 
 Unité 5-Affirme-toi 6 
 Unité 6-Voyage dans un pays francophone 6 
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НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  

које  наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

Уџбеник за реализацију програма Pixel 3 
                          



Допунска настава           

ПРЕДМЕТ:  Физика   

Годишњи фонд часова:       36 
 

Циљеви  и  задаци   
Помоћ ученицима у савладавању образовних стандарда из тема и настаних јединица које прате 7. разред 

Теме/према часовима 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  
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Назив наставнe теме Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 

те
м

и
 

1. СИЛА И КРЕТАЊЕ 4 
2. КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ. СИЛЕ ТРЕЊА 10 
3. РАВНОТЕЖА ТЕЛА 8 
4. МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА.СНАГА 8 
5. ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 6 
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НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  

које  наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

 

Уџбеник за реализацију програма 
Уџбеник и збирка задатака за 7. разред основне школе,БИГЗ 

 



 

 Допунска настава   

ПРЕДМЕТ:  Хемија  

Годишњи фонд часова:  36      
 
Циљ дппунске наставе наставнпг предмета:  

 савладаваое пбразпвних стандарда пснпвнпг нивпа 

 ппстизаое пснпвне хемијске писменпсти. 
 
Задаци :  

 ушеник треба да стекне знаоа, умеоа и вещтине захтеване пснпвним нивппм пбразпвних стандарда за пснпвну щкплу.. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  
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Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
ва

 

п
о
 т

ем
и

 

1. Пснпвни хемијски ппјмпви 
-Материја, супстанца, елемент. 
-Једиоеое, смеща. 
-Физишке и хемијске прпмене. 
-Ппступци за раздвајаое састпјака смеще. 

9 

2. Структура супстанце 
-Атпм-грађа језгра и пмпташа. 
-Атпмски и масени брпј. 
- Грађа атпма-пспбине елемента, пплпжај у ПСЕ 

10 



-Хемијски знаци (симбпли). 
-Перипдни систем елемената. 
-Мплекули. Хемијске фпрмуле. 
-Релативна атпмска маса. 
 -Релативна мплекулска маса. 
-Јпнска веза. Кпвалентна веза.  

3. Хомогене смеше и раствори 

-Раствори. Растворљивост. 

 

8 

4. Хемијске једначине и израчунавања 

-Хемијске једначине. 

-Мол. Моларна маса. 

9 
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НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  

које  наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

 

Уџбеници: 

Драгана Анђелкпвић, Татјана Недељкпвић, Хемија за седми разред пснпвне шкпле, Нпви Лпгпс, Бепград, 2009. 

Драгана Анђелкпвић, Татјана Недељкпвић, Радна свеска из хемије за седми разред пснпвне шкпле, Нпви Лпгпс, Бепград, 2009. 

Драгана Анђелкпвић, Татјана Недељкпвић, Збирка задатака са решеоима из хемије за седми разред пснпвне шкпле, Нпви Лпгпс, 
Бепград, 2009. 
 

 

 

 

 

 



Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  Српски језик  

Годишњи фонд часова: 36 

 
Циљеви  и  задаци: проширивање и продубљивање знања, умења и вештина; непосредније активирање ученика и оспособљавање за 

самообразовање; развијање маште ученика, подстицање на стваралачки рад и упућивање на самостално коришћење различитих извора 

сазнања у учењу и истраживању; афирмисање најквалитетнијих резултата у настави српског језика и језичке културе припремањем и 

излагањем радова (усмених, писмених, практичних) пред својом групом, разредом или целом школом. 

 

               
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 
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Назив наставнe теме 

Б
р
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ј 

ч
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о
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п
о
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ем
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1. Књижевност 12 

2. Граматика 12 

3. Језичка култура 12 
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Уџбеници за реализацију програма:  
1.Читанка,Наташа Станковић Шошо,Клет,Београд,2013. 

2.Граматика, Весна Ломпар,Клет, Београд,2013. 

3.Радна свеска,Весна Ломпар и Наташа Станковић Шошо,Клет, Београд,2013. 



4.Збирка задатака из српског језика за ученике 5,6,7,8. разреда основне школе(за редовну,додатну и припремну 

наставу) 2000 питања и одговора, Мирјана Секулић Петровић 

5.Речник књижевних термина,стилске фигуре и други изрази,Љубо Мићуновић,Српска школска књига,Београд,2000 

6.Наша народна књижевност,др Вукашин Станисављевић,Пирг,Бачки Петровац,2005 

7.Српски језик кроз тестове,Друштво за српски језик и књижевност Србије,Београд,2008. 

8.Мали речник књижевних термина за основну школу,Наташа Станковић Шошо,Логос,2010 

9.Колико познајеш књижевност,Зона Мркаљ, Друштво за српски језик и кљижевност Србије,Београд, 2012 

 

 

 



ПРЕДМЕТ:  Историја   

Годишњи фонд часова: 36 

Додатна настава 
Циљеви  и  задаци :Унапређење знања које су ученици стекли на часовима редовне наставе уз коришћење историјских извора. 

 

              

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 
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Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о
 

те
м

и
 

1. Европа открива свет и себе 4 

2. Срби између Турске и Аустрије 8 

3. Револуционарна Европа 8 

4.. Национална борба Срба у 19. веку 16 
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Литература : 
Група аутора,Историја српског народа IV,Београд, 1981. 

Драгољуб Живојиновић, Успон Европе,Београд, 1989. 

 

 



Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  Геофрафија     

Годишњи фонд часова: 36 

 
Циљеви  и  задаци  

              

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА-назив предмета 
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Назив наставнe теме Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 

те
м

и
 

1. Географска обележја Азије 13 
2. Географска обележја Африке 7 
3. Географска обележја Северне Америке 7 
4. Географска обележја  Среднје Америке 1 
5. Географска обележја Јужне Америке 2 
6. Географска обележја Аустралије и Океаније 3 
7. Географска обележја Поларних области 2 
8. Свет као целина 1 
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Уџбеник за реализацију програма  
 



Додатна настава  
ПРЕДМЕТ:  Математика    

Годишњи фонд часова: 36 

Циљеви  и  задаци 
Додатна настава треба да продуби и прошири математицка знања ученика који показују изразите способности и посебна интересовања за 

математику.Омогућити комплекснији приступ усвајању математичких садржаја, допринети формирању и ширењу научног погледа на 

свет, мотивисати и подстицати ученика на самостални рад, оспособити ученика на самообразовање уз помоћ литературе.  
              

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 
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Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
ва

 

п
о

 т
ем

и
 

1. Реални бројеви- одабрани задаци  4 

2. 
 Питагорина теорема и њене примене; Питагора  5 

3. 
 Цели и рационални алгебарски изрази 5 

4. 
Правилни полигони; мозаици  3 

5. 
 Пропорционалност величина; проценти  4 

6. 
 Круг; број π; Архимед  4 

7. 
 Задаци логичко-комбинаторне природе   4 

 



8. 
 Сличност- одабрани задаци  2 

9. Такмичарски задаци  5 
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Уџбеник за реализацију програма  

Математика за 7.разред основне школе, Др Небојша Икодиновић, мр Слађана Димитријевић,  Klett . 

Друго 

Збирка задатака из математике за 7.разред основне школе,  Сања Милојевић, Ненад Вуловић, Klett, 

Математика 7 – знам за више, Милица Вајукић, Ружица Павлићевић, Klett , 

Водич за шампионе, Владимир Стојановић, Математископ 

Задаци са претходних такмичења. 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 

 
Циљеви  и  задаци   Утврдити градиво са ученицима,упознати их са чињеницама и знањима која превазилазе образовне оквире 

редовне наставе и које ће на додатној настави бити детаљније објашњене а то су: 

-Антропологија, порекло и еволуција човека, његови преци и људи каквим их данас знамо. 

-Основни циљеви су развијање свести о властитом пореклу и положају у природи и разумевање еволутивног положаја човека. 

-Грађа, функционисање и обољења следећих система: Koжног, скелетног, мишићног, централног и аутономног нервног, ендокриног, 

чулног, за варење, дисање, циркулацију, излучивање и размножавање. 

-Проширивање ученичког знања из области грађе и функционисања организма, усвајање одређених хигијенских навика, стицање 

одговорност за лично и здравље других људи. 

-Пубертет и адолесценција, делинквенција и болести зависности, хумани односи међу половима, сексуално преносиве болести, наталитат. 
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1. Порекло и развој људске врсте 3 

2. Грађа човечијег тела 29 

3. Репродуктивно здравље 4 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 

                            

Уџбеник за реализацију програма : Сви одобрени уџбеници за 7.разред 



Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  Енглески језик     

Годишњи фонд часова: 36 

Циљеви  и  задаци: ученици ће кроз различите активности, допунити и проширити стечена знања са 
часова енглеског језика.  

             ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВA 

 

                            

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Уџбеник за реализацију програма: Challenges 3 ,Pearson 
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1. Schools 4 
2. Talent 3 
3. Health 3 
4. Cities 3 
5. On the Move 3 
6. Films 4 
7. People 4 
8. Music 4 
9. Books 4 

10. Discoveries 4 
                                                                                                                                     УКУПНО 36 



Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  Француски језик    

Годишњи фонд часова: 36 

 
Циљеви  и  задаци –унапређивање знања која су ученици стекли на редовној настави. 

              

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 
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1. Unité 0-  Apprends avec les autres 1 

2. Unité 1-Reste en forme 6 

3. Unité 2-Profite de tes loisirs 5 

4 Unité 3-Prépare l’avenir 6 

5 Unité 4- Partage des informations 6 

6 Unité 5-Affirme-toi 6 

7 Unité 6-Voyage dans un pays francophone 6 

                                                                                                                                     УКУПНО  

                           Уџбеник за реализацију програма - Pixel 3 



Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  Физика   

Годишњи фонд часова: 36 

 
Циљеви  и  задаци 
Заинтересовати ученике за физику као природну науку и проширити  знања из наставних тема за 7. разред.Заинтересовати ученике за 

експеримрнтални рад и осмишљавање  огледа који демонстрирају одређене физичке појаве.  

                  ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 

 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

н
ас

та
вн

е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 

те
м

и
 

1. СИЛА И КРЕТАЊЕ 6 
2. КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ. СИЛЕ ТРЕЊА 8 
3. РАВНОТЕЖА ТЕЛА 8 
4. МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА.СНАГА 10 
5. ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 4 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 

                            

Уџбеник за реализацију програма  
Млади физичар,чланци из разних научних часописа 

Уџбеник из физике за 7 разред основне школе, БИГЗ  

Уџбеник из физике за 7 разред основне школе,ЛОГОС  



Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  Хемија   

Годишњи фонд часова: 36 

 
Циљ дпдатне наставе наставнпг предмета:  

 Развијаое функципналне хемијске писменпсти; 

 разумеваое прпмена и ппјава у прирпди на пснпву стешених знаоа п хемијским ппјмпвима, тепријама, мпделима и закпнима; 
 псппспбљаваое ушеника за кпмуницираое кприщћеоем хемијских термина, симбпла, фпрмула и једнашина; 

 развијаое сппспбнпсти за извпђеое једнпставних хемијских истраживаоа; 

 развијаое сппспбнпсти за рещаваое тепријских и експерименталних прпблема; 
 развијаое лпгишкпг, апстрактнпг и критишкпг мищљеоа; 

 псампстаљиваое ушеника за тражеое и кприщћеое релевантних инфпрмација у разлишитим извприма (учбеник, наушнппппуларни шланци, 
интернет); 

 развијаое свести п важнпсти пдгпвпрнпг пднпса према живптнпј средини, пдгпварајућег и раципналнпг кприщћеоа и пдлагаоа разлишитих 
супстанци у свакпдневнпм живпту; 

 ппдстицаое ушенишке радпзналпсти, пптребе за сазнаоем п свпјствима супстанци у пкружеоу и ппзитивнпг става према ушеоу хемије; 
 развијаое свести п сппственим знаоима и сппспбнпстима и даљпј прпфесипналнпј пријентацији. 
 

Задаци : 

 пмпгућаваое ушеницима да разумеју наушни метпд кпјим се у хемији дплази дп сазнаоа; 

 ствараое наставних ситуација у кпјима ће ушеници дп сазнаоа дплазити на пснпву демпнстраципних пгледа, индивидуалних 
пгледа при кпјима ће ушеници развијати аналитишкп и критишкп мищљеое; 

 ствараое наставних ситуација у кпјима ће ушеници развијати експерименталне вещтине, безбеднп пп себе и друге; 

 псппспбљаваое ушеника за извпђеое једнпставних истраживаоа; 

 ствараое ситуација у кпјима ће ушеници примеоивати тепријскп знаое и експерименталнп искуствп за рещаваое тепријских и 
експерименталних прпблема; 

 ствараое ситуација у кпјима ће ушеници примеоивати стешенп знаое хемије за тумашеое ппјава и прпмена у реалнпм пкружеоу 

 пмпгућаваое ушеницима да крпз једнпставна израшунаваоа разумеју квантитативни аспект хемијских прпмена, кап и примену. 



ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 
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1. Хемија и њен значај  
-Развпј хемије кап науке 
-Хемија у савременпм живпту 
-Мереоа у хемији:мереое масе 
-Мереое запремине мензурпм и пипетпм 

3 

2. Основни хемијски појмови 
-Метпде раздвајаоа смеща. 
-Раздвајаое шврстп-шврсте смеще натријум-хлприда и јпда сублимацијпм . 
-Хрпматпграфија кап метпда раздвајаоа. 
-Раздвајаое зелене бпје лищћа хрпматпграфијпм на кплпни пд прах щећера 
-Раздвајаое бпје из флпмастера кружнпм хрпматпграфијпм на папиру  

  8 

3. Структура супстанци  

 Израшунаваоа на пснпву релација кплишина супстанце, маса супстанце и брпјнпст 
шестица; 

 Експерименталнп пдређиваое Авпгадрпвпг брпја; 

 Израшунаваое на пснпву хемијских фпрмула - израшунаваое масенпг 
елементарнпг прпцентнпг састава једиоеоа 

  9 

4.  Хомогене смеше или раствори (8) 
-Експериментална прпвера снижеоа температуре мржоеоа раствпра NaCl у пднпсу 
на впду 
-Раствараое калијум –перманганата, никал-сулфата, бакар(II)-сулфата и гвпжђе(III)-
хлприда у впди и у раствпру впденпг стакла»силикатни врт» 
-Кплпидни раствпри-раствараое желатина(гел и спл стаое). 
-Израшунаваое масенпг прпцентнпг садржаја у ппступку разблаживаоа раствпра  
-Израшунаваое масенпг прпцентнпг садржаја у ппступку мещаоа раствпра разлишитпг 

8 



садржаја   

5. Хемијске реакције и израчунавања на основу хемијских једначина  
-Оснпвни типпви хемијских реакција-синтеза алуминијум-јпдида из елемената 

-Синтеза цинк-јпдида из елемената 
-Електрплиза впде 
-Електрплиза калијум-јпдида у електрпхемијскпј ћелији пд крпмпира. 
-Израшунаваоа на пснпву хемијских једнашина на пснпву кплишине, масе и брпја 
шестица   
-Израшунаваое на пснпву релације кплишина супстанце, маса супстанце и брпјнпсти 
шестица. 
-Експерименталнп пдређиваое Авпгадрпвпг брпја. 
-Израшунаваое на пснпву хемијске фпрмуле-масенпг елементарнпг прпцентнпг 
састава једиоеоа. 
-Тпплптни ефекти при физишким и хемијским прпменама супстанце(егзптермне и 
ендптермне реакције) 
-Раствараое натријум-хидрпксида и ампнијум-хлприда у впди. 

8 

 

Драгана Анђелкпвић, Татјана Недељкпвић, Хемија за седми разред пснпвне шкпле, Нпви Лпгпс, Бепград, 2009. 

Драгана Анђелкпвић, Татјана Недељкпвић, Радна свеска из хемије за седми разред пснпвне шкпле, Нпви Лпгпс, Бепград, 2009. 

Драгана Анђелкпвић, Татјана Недељкпвић, Збирка задатака са решеоима из хемије за седми разред пснпвне шкпле, Нпви Лпгпс, 
Бепград, 2009. 
Jасминка Кпрплија, Дејан Данилпвић, Љуба Мандић: Хемија - збирка задатака за такмишаре VII и VIII разреда, VI издаое, ННК 
Интернаципнал, Бепград (2014) 
И друго. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

ОШ „Карађпрђе“, Раша 
 

ШКПЛСКИ ПРПГРАМ ЗА ПСМИ РАЗРЕД  

ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА 
ШКПЛСКЕ 2014./2015. ГПДИНЕ 

2014./15. – 2018./19. 
[34210 Рача, Карађорђева 102] 

[ тел-факс: 034 / 751-251, 751-468, e-mail:oskarraca@gmail.com] 



 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик 

              РАЗРЕД: ОСМИ 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 136 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 4 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Оспособљавње ученика за решавање проблема и задатака у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и 

дискисују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају основним 

законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају,  доживе и оспособе се да 

тумаче књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине и савремене уметности. 

Развијање љубави према матерњем језику и потребе да се о н негује и унапређује; описмењавање ученика на темељима ортоепских и 

ортографских стандарда српског књижевног језика; развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 

упознавање, читање и тумачење популарних информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу; упознавање, 

развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности; васпитавање ученика 

за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и дригих моралних вредности. 

 

Оперативни задаци: 
 

поступно и систематично упознавање граматике 

-проширивање знања о врстама речи и граматичким категоријама променљивих речи, о значењу и употреби падежа, о  

врстама глагола 

-проширивање знања о реченичним члановима 

-увежбавање напоредних односа међу реченичним члановима 

-овладавање појмом синтагме и саставом именичке,глаголски,придевске и прилошке синтагме 

-разумевање појма актива и пасива 

-стицање знања о систему зависних реченица разумевање појма конгруенције и правила слагања речи 

-проширивање знања о развоју српског језика 

-обнављање знања о комуникативној реченици као синтаксичкој јединици 



-усвајање основних теоријских и функционалних појмова из књижевности 

-развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности 

-осамостаљивање за самосталну анализу лирских, епских и драмских дела 

-усвајање књижевних и функционалних појмова 

-оспособљавање и мотивисање ученика за истраживање одређених вредности са становишта уоченог проблема,  

доказивање утисака и тврдњи 

-увођење ученика у потпунију анализу ликова 

-разумевапоступно и систематично упознавање правописа српског језика 

-проверавање, понављање и увежбавање садржаја из претходних разреда 

-увежбавање и правилно коришћење интерпункције у сложеној реченици 

-развијање способности за правилну употребу црте, заграде, запета у набрајању и скраћеница 

-навикавање ученика на коришћење правописање и тумачење идејног слоја текста 

анализу ликова 

-разумевање и тумачење идејног слоја текста 

-упућивање ученика у друштвено-историјску условљеност уметничког дела 

-овладавање књижевнотеоријским и функционалним  појмовима 

-усавршавање изражајног читања 

-проверавање и увежбавање садржаја из претходних разреда 

-описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског језика, оспособљавање за  

разликовање кратких акцената, овладавање и правилно коришћење реченичног акцента, вежбање у изговарању  

краткоузлазног и краткосиазног акцента 

-оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у рзличитим видовима његове усмене и писане употребе 

-описмењавање ученика за писање извештаја 

-оспособљавање за писање обавештења и припремање за писање различитих описа уз вођење рачуна о стилским  

вредностима описивања, развијање смисла за причање и препричавање текста (по сопственом плану или сажето, уз  

промену граматичког лица), увежбавање писања сажетка (резимеа) 

-развијање потребе и навике за синтаксичких и лексичких вежбања, омогућавање читања, нелинеарних елемената  

Текста 
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програма 
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Корелација 

 

 

Временска динамика 
О 

 

 

У 

 

 

 

С 

1.  

 

Књижевност 
-лирика 

-епика 

-драма 

 

 

42 13 55 

СЈ.1.1.3. 

СЈ.1.1.5. 

СЈ.1.1.6. 
СЈ.1.4.4. 

СЈ.1.4.7 

СЈ.1.4.5. 

СЈ.1.4.6. 

СЈ.1.4.8 

СЈ.1.1.1. 

СЈ.1.1.4. 

СЈ.2.1.2. 

СЈ.2.1.3 

СЈ.2.4.3. 

СЈ.2.4.6. 
СЈ.2.4.4. 

СЈ.2.4.7 

СЈ.2.4.8 

СЈ.2.4.1 

СЈ.2.4.2. 

СЈ.2.4.5. 

СЈ.2.4.9. 

СЈ.3.4.1. 

СЈ.3.4.2. 

СЈ.3.1.2. 

СЈ.3.4.4. 

СЈ.3.4.5. 

монолошка 

-текстуална 

комбинована 

 

припрема 
-прати 
-помаже 
-мотивише 
-објашњава 
-сагледава 
-анализира 
-демонстрира 
 

 

 

-усвајање нових 
знања 

-дефинисање нових 

појмова 

-анализирање 

-решавање 

конкретних примера 

и задатака 

-писање школских и 

домаћих задатака 

-рад у паровима 

-истраживачки рад 

Информатика 

Историја 

Географија 
Биологија 

Музичка култура 

Ликовна култура 

У току године 



СЈ.3.4.3. 

СЈ.3.4.6. 

СЈ.3.4.7. 

 

2. Језик 

-правопис 

-граматика 

-ортоепија 

31 22 53 

СЈ.1.3.1. 

СЈ.1.2.7. 

СЈ.1.2.8. 

СЈ.1.3.4. 

СЈ.1.3.6 

СЈ.1.3.7. 

СЈ.1.3.8. 

СЈ.1.3.9. 

СЈ.1.3.8. 

СЈ.1.3.2. 
СЈ.2.3.3. 

СЈ.2.3.6. 

СЈ.2.3.9. 

СЈ.2.3.10. 

СЈ.2.2.5. 

СЈ.2.3.4. 

СЈ.2.3.5. 

СЈ.2.3.6. 

СЈ.2.3.7. 

СЈ.2.3.8. 

СЈ.3.3.1. 
СЈ.3.2.5. 

СЈ.3.3.2. 

СЈ.3.3.3. 

СЈ.3.3.5. 

СЈ.3.3.4. 

СЈ.3.3.6. 

дијалошка 

-монолошка 

-текстуална 

комбинована 

-припрема 

-прати 

-помаже 

-мотивише 

-објашњава 

-сагледава 

-анализира 

-демонстрира 

 

-усвајање нових 

знања 

-дефинисање нових 

појмова 

-анализирање 

-решавање 

конкретних примера 

и задатака 

-писање школских и 

домаћих задатака 
-рад у паровима 

-истраживачки рад 

изговарање народних 

брзалица 

-казивање стихова  

-усвајање нових 

знања 

-дефинисање нових 

појмова,именовање  

-анализирање 

-решавање 
конкретних примера 

и задатака, 

 

Информатика 

Музичка култура 

Страни језици 

У току године 

3. Језичка 

култура 

-писмене 

вежбе 
-говорне 

вежбе 

6 22 28 

СЈ.1.2.1. 

СЈ.1.2.6. 

СЈ.1.2.3. 

СЈ.1.2.5. 
СЈ.1.2.8. 

СЈ.1.2.9. 

вербално-

текстуална 

-аудитивна 

демонстративна 
-дијалошка 

-монолошка 

припрема 

-прати 

-помаже 

-саветује 
-мотивише 

-објашњава 

-читање 

-писање школских и 

домаћих задатака 

-рад у паровима 
-читање, вежбање 

-портретисање 

Информитика 

Музичка култура 

У току године 



(рецитовање и 

драматизација) 

-домаћи 

задаци 
-писмени 

задаци 

 СЈ.2.2.1. 

СЈ.2.2.3. 

СЈ.2.2.4. 

СЈ.2.2.5. 
СЈ.2.2.2. 

СЈ.3.1.2. 

СЈ.3.2.1. 

СЈ.3.2.2. 

СЈ.3.2.5. 

СЈ.3.2.3. 

СЈ.3.2.4. 

-текстуална 

Комбинована 

-сагледава 

-истиче значајне 

појединости 

-анализира 
 

-описивање 

спољашљег и 

унутрашњег 

простора 
-причање са 

коришћењем 

елемената, 

композиционе форме 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језик 

              РАЗРЕД: Осми 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

 

Обнављање садашњих времена. Упознавање са основним вокабиларом из света комуникације.  

Обнављање прошлих глаголских времена. Проширивање вокабулара везаног за медије. Извештавање и писање e-mail-a.  

Разговарање о друштвеној заједници. Обнављање речи за договарање и (не)слагање.  

Проширење вокабулара везаног за новац и куповину. Обнављање пасивних конструкција. Комуникација при куповини. 

 

Упознавање са вокабуларом везаним за животну средину. Употреба основних модала при закључивању и спекулисању о животној средини.  

Проширење вокабулара о животној средини и здравој храни. Изражавање мишљења и ставова о здравој исхрани.  

Описивање физичког изгледа и гардеробе. Извештавање са модне ревије. Упознавање са коришћењем would| used to за некадашње навике.  

Проширивање вокабулара везаног за различите спотрове. Давање савета и разговор о спортским догђајима. Коришћење индиректног говора. 

Упознавање ученика са индиректним питањима. Проширење вокабулара везаог за криминал и истраге. Разговор о литератури на тему 

криминала и детектива.  

Провера знања и разумевања пређеног градива. Добијање повратне информције о напредовању ученика. 

 

Оперативни задаци: 

   

- Коришћење енглеског језика за комуникацију на часу и у социјалним ситуацијама 

- Учење вокабулара уз помоћ кога ученици могу да опишу себе, своју породицу, заједницу и државу 

- Коришћење језичких стратегија уз помоћ којих се повећавају комуникацијске способности ученика 

- Развијање четири способности: слушање, конверзација, писање и читање 

- Јасан и разумљив изговор енглеских речи и реченица  

- Коришћење одговарајућег регистра 

- Поступно и систематично упознавање граматике 

- Стицање  знања о врстама речи и граматичким категоријама променљивих речи 

- Проширивање знања о реченичним члановима 



- Стицање знања о простим и сложеним реченицама 

- Проширивање знања о глаголским облицима 

- Стицање знања о простој и сложеној  реченици као синтаксичкој јединици 

- Усавршавање читања, писања, разумевања и конверзације 

- Поступно и систематично упознавање правописа енглеског језика 

- Проверавање, понављање и увежбавање садржаја из претходних разреда 

- Навикавање ученика на коришћење речника 
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е Назив наставне 

теме 
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Корелација 

 

 

Временска 

динамика 

О 

 

 

У 

 

 

 

С 

1 Communication 2 5 7  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

 

Писмена и 
усмена 

евалуација 

Српски језик, 

Биологија,  
Информатичко 

образовање 

Септембар  

2 News 2 5 7  
Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 

Писмена и 
усмена 

евалуација 

Српски језик, 
Историја, 

Географија 

Октобар  



проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

3 Communities 2 4 6  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

 

Писмена и 

усмена 

евалуација 

Српски језик, 

Географија 
Октобар/ 

новембар 

4 Cash 

 

1 7 8  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и 

усмена 

евалуација 

Српски језик, 

Информатичко 

образовање,  

Новембар/ 

децембар 

5 Water 

 

3 4 7  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

 

Писмена и 

усмена 

евалуација 

Српски језик, 

Биологија, 

Географија 

Децембар/ 

јануар 



6 Save the Planet! 

 

3 4 7  

Монолошко-
дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и 

усмена 

евалуација 

Биологија, Српски 

језик, Географија 
Фебруар  

7 Fashion 

 

4 3 7  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

 

Писмена и 

усмена 
евалуација 

Српски језик, 

Ликовна култура, 

Историја 

Март 

8  

Sport  

 

3 2 5  

Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

рад на тексту. 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 
питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

Писмена и 

усмена 
евалуација 

Физичка култура, 

Српски језик 
Март/ април 

9 Detectives 

 

3 5 8  Монолошко-

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстративна, 

Ученици прате, 
записују, 
промишљају, 
постављају 

 
Писмена и 

усмена 

евалуација 

Српски језик,  Април/ мај 



рад на тексту. питања,  
наставник 
надгледа, 
проверава 
разумевање, 
упућује, 
усмерава.   

10 Written Tests 

 

0 6 6  

Монолошко-

дијалошка 

 Писмени задатак  Новембар и 

април 

  23 45 68  

 

    

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Ликовна култура 

 

РАЗРЕД: осми 

 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 34 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 

 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената:линија,облика,боја стварање услова да ученици на 

часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства 

развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање развијање способности за препознавање основних својстава 

традиционалне модерне и савремене уметности развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности које се стичу у настави,а 

примењују у раду и животу стварање услова да се упознавањем ликовне уметности боље разумеју природне законитости и друштвене 

појаве поступно развијање способности ученика за визуелно памћење и предочавање даље развијање способности ученика за 

конструисање,комбинаторику и обликовање... 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАТЦИ: 

 Ученици треба да се оспособе да опажају и представљају:  

- слободне композиције,визуелне метафорике,контраста, јединства и доминанте у простору фантастике; 

 -формирају навике за виши ниво културе рада,квалитет производа,културу живота и слободног времена; 

-се ликовно описмене развију кративне способности, припремају за ефикасно и савремено укључивање у рад, односно за 

различитазанимања 
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Корелација 

 
 

Временска динамика О 

 

 

У 

 

 

 

С 

I  

 

Слободно 

компоновање 
3 1 4 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.2. 

 

 

 

-вербална 

-демонстративна 

-истраживачка 

наставник:  

- објашњава, 

мотивише, прати и 

усмерава 

ученик: 

- замишља, посматра 

и црта 

 

ликовни 

радови 

усменим 

путем 

сви 
предмети 
који се 
похађају у 
основној 
школи 

септембар 

 

II  

 

Визуелна 

метафорика и 

споразумевање 
2 2 4 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.2. 

 

 

-вербална 

-демонстративна 

-истраживачка 

наставник: 

- објашњава, 

мотивише 

ученик: 

- посматра, црта 

ликовни 

радови 

усменим 

путем 

сви 

предмети 
који се 
похађају у 
основној 
школи 

октобар   

 

 

 

 

 

III  

 

 

Контраст, 

јединство, 

доминанта у 

простору 

9 7 16 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.2. 

 

 

-вербална 

демонстративна 

-истраживачка 

наставник: 

- објашњава, даје 

упутства 

ученик: 

- замишља, 

визуелизује 

 

ликовни 

радови 

усменим 

путем 

сви 
предмети 
који се 
похађају у 
основној 

школи 

новембар 

децембар јануар 

фебруар  

март 

 

IV  

Слободно 

компоновање 

и фантастика 
4 2 6 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.2. 

 

 

-вербална 

-демонстративна 

-истраживачка 

наставник:  

- даје упутства, , 

прати и усмерава 

ученик: 

- запажа, изражава 

и представља идеје 

 

ликовни 
радови 

усменим 

путем 

сви 
предмети 
који се 
похађају у 
основној 
школи 

април 

 мај 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Музичка култура 

              РАЗРЕД:  Осми 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:  34 

        НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА:   1 
   

 ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и да напредују ка 

реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са  другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 

предметне садржаје, као и да упознавају музичке културе кроз обраду тема повезаних са музиком различитих епоха и развију музикалност 

и креативност, негују смисао за заједничко и индивидуално музицирањеу свим облицима васпитно-образовног рада 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ  

 Певање песама по слуху и са нотног текста, свирање композицијасавећим захтевима у односу на предходни разред 

 Упознавање инструмената (звук, изглед, примена, настанак) ансамбала и оркестара, музичкихепоха, композитара 

 Упознавањесаосновним одликама инструмената 

 Стваралачки ангажман у свим музичким активностима 

 

Р
ед

.б
р

. 

те
м

е
 

Назив 

наставнете

ме 

 

бр.часова по теми  

Образовни стандарди Начин остваривања 

програма 

(методе и технике 

рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 

процесу 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

Корелација Временска 

динамика 

 

О У С 

I ИЗВОЂЕ

ЊЕ 

МУЗИКЕ 

(певање, 

свирање и 

основемуз

ичкеписме

ности) 

   Основни ниво: 

Ученик уме да:  

1.3.1. пева једноставне дечје, народне или популарне композиције 

1.3.2. изводи једноставне дечје, народне или популарне композиције 

на бар једном инструменту 

Средњи ниво: 

/ 

Напредни ниво: 

Ученик уме да:  

3.3.1. изводи разноврсни музички репертоар певањем и свирањем 

као солиста и у школским ансамблима 

Демонстративна, 

текстуална, 

комбинована 

Фронтални, 

индивидуални, рад уз 

групама и паровима 

Препознаје, 

описује, 

анализира, 

повезује, разуме, 

образлаже, 

комбинује, 

ангажујесе, 

координира 

Залагање, 

интересовање, 

интерпретација

, умешност 
 

 

Српски Језик 
Историја 
Географија 

Митологија 
Ликовна 
култура 
Математика 

Биологија 

Токомцеле

школскегод

инечасовис

укомбинова

ниодсветри

наставнетем

е 

 



II СЛУША

ЊЕ 

МУЗИКЕ 

Основни ниво: 

Ученик уме да:  
1.2.1. музичке изражајне елементе 
1.2.2. извођачки састав 
1.2.3. музичке жанрове 
1.2.4. српскимузичкифолклор 

Средњи ниво: 

Ученик уме да:  
2.2.1. опише и анализира карактеристике звучног примера кроз 
садејство опажених музичких елемената (нпр. узбуркана 
мелодија као резултат специфичног ритма, темпа, агогике, 
динамике, интервалске структуре)  
2.2.2. препозна структуру одређеног музичког жанра  

Напредни ниво: 

Ученик уме да:  
3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом звучног примера  

3.2.2. жанровским и историјско-стилским контекстом звучног 

примера 

3.2.3. контекстом настанка и применом различитих облика музичког 

фолклора 

Демонстративна, 

текстуална,комбинов

ана 

Фронтални, 

индивидуални, 

групнирад и у 

паровима 

Емоционалнидожи

вљај, 

мисаонаактивност, 

тумачење, 

графичкопредстав

љање 

Интересовање, 

залагање 

 

Српски Језик 
Историја 
Географија 
Митологија 
Ликовна 
култура 
Математика 

Биологија 
 

III СТВАРЕ

ЊЕ 

МУЗИКЕ 

Основни ниво: 

Ученик уме да:  
1.4.1. направи музичке инструменте користећи предмете из 

окружења 

1.4.2. осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела 

1.4.3. изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке деонице на 

направљеним музичкиминструментима 

1.4.4. учествује у одабиру музике за дати жанровски и историјски 

контекст 

Средњи ниво: 

/ 

Напредни ниво: 

Ученик уме да:  
3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за Орфов 
инструментаријум и друге задате музичке инструменте 
3.4.2. импровизује и/или компонује мање музичке целине 
(ритмичке и мелодијске) у оквиру различитих жанрова и 
стилова 
3.4.3. осмисли музику за школску представу, приредбу. перформанс 

Текстуална, 

монолошка, 

комбинована 

Индивидуални, 

радпопаровима и у 

групама 

Креативност 

способност 

подстицање 

обликовање 

Залагање, 

интересовање, 

став, умешност 

 

Српски Језик 
Историја 
Географија 
Митологија 
Ликовна 
култура 

Математика 

Биологија  

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Историја 

              РАЗРЕД:ОСМИ 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 68         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Ученици треба да се упознају са историјим од средине 19. века до краја 20 века .тј, са историјом српске државе од тренутка стицања 

независности па до распада југословенске федерације и са општом историјом у том периоду .Познавање националне и опште историје  

ученицима треба да прошири знања из опште културе ,развије интелектуалне и креативне способности, помогне да разумеју садашње  

времена... 

Оперативни задаци: 

- Ученик  треба да научи да користи основна историјска знања из тог периода,да схвати односе снага и разлоге за доминацију 

појединих земаља и да схвати узроке избијања Првог светског рата, 

- Ученик треба да разуме политичка дешавања у Србији,пут до стицања независности и сналажење Србије и Црне Горе у 

међународној политици 

 - Ученик треба да правилно уочи разлоге и повод за избијање рата,саме ратне операције и повезаност ратних операција у којима 

учествује Србија са операцијама на другим фронтовима,да разуме недаће и погубност ратних сукоба 

 - Ученик треба да се упозна са  различитим  државним, политичким и друштвеним и економским проблемима који су настали као 

последице ратних дешавања да разуме  послератне односе снага и стварање и јачање тоталитарних идеологија. 

-Ученик треба да разуме стварање Краљевине СХС,њено функционисање и политички живот,разлоге за завођење диктатуре,односе 

између народа и стремљења за разбијање југословенске државе  

- Ученик треба да стекне знања о  разлозима и поводу за избијање рата,о самим ратним операцијама и повезаности ратних 

операција у којима учествује Југославија  са операцијама на другим фронтовима,да разуме недаће и погубност ратних сукоба,односе 

између партизана и четника ... 

-Ученик треба да правилно уочи  различите државне, политичке и друштвене и економске проблеме који су настали као последице 

ратних дешавања послератне односе снага и стварање , блоковску поделу света  и хладни рат 

- Ученик треба да разуме процес настајања комунистичке Југославије ,утицај комунистичке партије и Тита,однос народа,уређење и 

њен спољнополитички положај 

 

 

 

 



 
Р

ед
.б

р
. 

Т
ем

е Назив 

наставне 

теме 

 

број 

часова по 

теми  
Образовни стандарди 

Начин остваривања 

програма 

(методе и технике рада) 

Активности у образовно-

васпитном процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

оствареност

и 

обр.стандар

да 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика 
О 

 

 

У 

 

 

 

С 

1.  

Свет 

крајем 19. 

и почетком 

20. века  

 

4 2 6 

и.с.1.1.1.     1.2.1. 

      1.1.5.     1.2.2. 

      1.1.6.     1.2.3. 

      1.1.8.     1.2.4. 

      1.1.9.     1.2.7. 

      1.1.10    1.2.8. 

и.с. 2.1.1.     2.2.1. 

       2.1.2.     2.2.2. 

       2.1.3.     2.2.3. 

       2.1.6.     2.2.4. и.с. 

3.1.1.     3.2.1. 
       3.1.2.     3.2.2. 

       3.1.3.     3.2.3. 

       3.1.4.     3.2.4. 

       3.1.6.     3.2.5. 

                

 

Монолошка,дијало

шка,рад на 

тексту,рад у 

групама 

Израда 

семинарских,, 

израда презентација 

у групи. 

 

Ученик активно приступа 

при излагању новог градива  

дискутује,запажа,повезује 

наставник,предаје,испитује,з

адаје семинарске радове и 

израду презентација 

 

Усмене 

провере 

Тестирања у 

току 

школске 

године 

 

Географи

ја... 
 

СЕПТЕМБА

Р 

2. Србија и 

Црна Гора 

крајем 19. 

и почетком 
20. века 

8 8 
1

6 

и.с.1.1.1.     1.2.1. 

      1.1.5.     1.2.2. 

      1.1.6.     1.2.3. 

      1.1.8.     1.2.4. 
      1.1.9.     1.2.7. 

      1.1.10    1.2.8. 

и.с. 2.1.1.    2.2.1. 

       2.1.2.     2.2.2. 

       2.1.3.     2.2.3. 

       2.1.6.     2.2.4. и.с. 

Монолошка,дијало

шка,рад на 

тексту,рад у 

групама 

Израда 

семинарских,, 

израда презентација 

у групи. 

Ученик активно приступа 

при излагању новог градива  

дискутује,запажа,повезује 

наставник,предаје,испитује,з

адаје семинарске радове и 

израду презентација 

Усмене 

провере 

Тестирања у 

току 
школске 

године 

 

Географи

ја... 
 

ОКТОБАР/ 

НОВЕМБАР 



3.1.1.     3.2.1. 

       3.1.2.     3.2.2. 

       3.1.3.     3.2.3. 

       3.1.4.     3.2.4. 
       3.1.6.     3.2.5. 

                

. 

 

3. Први 

светски рат 

и 

револуције 

у Русији 

5 4 9 

и.с.1.1.1.     1.2.1. 

      1.1.5.     1.2.2. 

      1.1.6.     1.2.3. 

      1.1.8.     1.2.4. 

      1.1.9.     1.2.7. 

      1.1.10    1.2.8. 
и.с. 2.1.1.    2.2.1. 

       2.1.2.    2.2.2. 

       2.1.3.    2.2.3. 

       2.1.6.    2.2.4. и.с. 

3.1.1.     3.2.1. 

       3.1.2.     3.2.2. 

       3.1.3.     3.2.3. 

       3.1.4.     3.2.4. 

       3.1.6.     3.2.5. 

                

 

Монолошка,дијало

шка,рад на 

тексту,рад у 

групама 

Израда 

семинарских,, 

израда презентација 

у групи. 

Ученик активно приступа 

при излагању новог градива  

дискутује,запажа,повезује 

наставник,предаје,испитује,з

адаје семинарске радове и 

израду презентација 

Усмене 

провере 

Тестирања у 

току 

школске 

године 
 

Географи

ја... 
 

ДЕЦЕМБАР 

4. Свет 

између 

Првог и 

Другог 

светског 

рата 
3 1 4 

и.с.1.1.1.     1.2.1. 

      1.1.5.     1.2.2. 

      1.1.6.     1.2.3. 

      1.1.8.     1.2.4. 

      1.1.9.     1.2.7. 

      1.1.10    1.2.8. 

и.с. 2.1.1.    2.2.1. 

       2.1.2.    2.2.2. 

       2.1.3.     2.2.3. 

       2.1.6.     2.2.4. и.с. 

3.1.1.     3.2.1. 
       3.1.2.     3.2.2. 

Монолошка,дијало

шка,рад на 

тексту,рад у 

групама 

Израда 

семинарских,,израд

а презентација у 

групи. 

Ученик активно приступа 

при излагању новог градива  

дискутује,запажа,повезује 

наставник,предаје,испитује,з

адаје семинарске радове и 

израду презентација 

Усмене 

провере 

Тестирања у 

току 

школске 

године 

 

Географи

ја... 
 

ЈАНУАР 



       3.1.3.     3.2.3. 

       3.1.4.     3.2.4. 

       3.1.6.     3.2.5. 

                
.           

5. Југославија 

између два 

светска 

рата 

6 4 
1

0 

 и.с.1.1.1.     1.2.1. 

      1.1.5.     1.2.2. 

      1.1.6.     1.2.3. 

      1.1.8.     1.2.4. 

      1.1.9.     1.2.7. 

      1.1.10    1.2.8. 

и.с. 2.1.1.        2.2.1. 

       2.1.2.       2.2.2. 

       2.1.3.       2.2.3. 
       2.1.6.       2.2.4. и.с. 

3.1.1.     3.2.1. 

       3.1.2.     3.2.2. 

       3.1.3.     3.2.3. 

       3.1.4.     3.2.4. 

       3.1.6.     3.2.5. 

                

      

Монолошка,дијало

шка,рад на 

тексту,рад у 

групама 

Израда 

семинарских,, 

израда презентација 

у групи. 

Ученик активно приступа 

при излагању новог градива  

дискутује,запажа,повезује 

наставник,предаје,испитује,з

адаје семинарске радове и 

израду презентација 

Усмене 

провере 

Тестирања у 

току 

школске 

године 

 

Географи

ја... 
 

ФЕБРУАР/М

АРТ 

6. Други 

светски рат 

5 5 
1

0 

и.с.1.1.1.     1.2.1. 

      1.1.5.     1.2.2. 
      1.1.6.     1.2.3. 

      1.1.8.     1.2.4. 

      1.1.9.     1.2.7. 

      1.1.10    1.2.8. 

и.с. 2.1.1.        2.2.1. 

       2.1.2.       2.2.2. 

       2.1.3.       2.2.3. 

       2.1.6.       2.2.4. и.с. 

3.1.1.     3.2.1. 

       3.1.2.     3.2.2. 

       3.1.3.     3.2.3. 

       3.1.4.     3.2.4. 
       3.1.6.     3.2.5. 

Монолошка,дијало

шка,рад на 

тексту,рад у 

групама 

Израда 

семинарских,, 

израда презентација 

у групи. 

Ученик активно приступа 

при излагању новог градива  

дискутује,запажа,повезује 

наставник,предаје,испитује,з

адаје семинарске радове и 

израду презентација 

Усмене 

провере 
Тестирања у 

току 

школске 

године 

 

Географи

ја... 

 

МАРТ/АПРИ

Л 



                

 

7. Свет после 

Другог 

светског 

рата 

3 3 6 

и.с.1.1.1.     1.2.1. 

      1.1.5.     1.2.2. 

      1.1.6.     1.2.3. 

      1.1.8.     1.2.4. 

      1.1.9.     1.2.7. 

      1.1.10    1.2.8. 

и.с. 2.1.1.        2.2.1. 

       2.1.2.       2.2.2. 

       2.1.3.       2.2.3. 

       2.1.6.       2.2.4. и.с. 
3.1.1.     3.2.1. 

       3.1.2.     3.2.2. 

       3.1.3.     3.2.3. 

       3.1.4.     3.2.4. 

       3.1.6.     3.2.5. 

                

 

Монолошка,дијало

шка,рад на 

тексту,рад у 

групама 

Израда 

семинарских,, 

израда презентација 

у групи. 

Ученик активно приступа 

при излагању новог градива  

дискутује,запажа,повезује 

наставник,предаје,испитује,з

адаје семинарске радове и 

израду презентација 

Усмене 

провере 

Тестирања у 

току 

школске 

године 

 

Географи

ја... 

 

АПРИЛ 

8. Југославија 

после 

Другог 
светског 

рата 

4 3 7 

и.с.1.1.1.     1.2.1. 

      1.1.5.     1.2.2. 

      1.1.6.     1.2.3. 
      1.1.8.     1.2.4. 

      1.1.9.     1.2.7. 

      1.1.10    1.2.8. 

и.с. 2.1.1.        2.2.1. 

       2.1.2.       2.2.2. 

       2.1.3.       2.2.3. 

       2.1.6.       2.2.4. и.с. 

3.1.1.     3.2.1. 

       3.1.2.     3.2.2. 

       3.1.3.     3.2.3. 

       3.1.4.     3.2.4. 
       3.1.6.     3.2.5.   

 

Монолошка,дијало

шка,рад на 

тексту,рад у 

групама 

Израда 

семинарских,, 

израда презентација 

у групи. 

Ученик активно приступа 

при излагању новог градива  

дискутује,запажа,повезује 

наставник,предаје,испитује,з

адаје семинарске радове и 

израду презентација 

Усмене 

провере 

Тестирања у 
току 

школске 

године 

 

Географи

ја... 

 

МАЈ 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Географија 

РАЗРЕД: Осми 

       ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

        НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Наставе географије у осмом разреду је развој географског логичког мишљења и стицање нових знања, вештина и ставова из области 

физичке и друштвене географије, и националне географије Србије (географским појмовима, појавама, процесима и законитостима), 

неопходним за разумевање савремене светске стварности и развој моралних вредности, толеранције, поштовања и припадности 

мултиетничком, мултијезичком и мултикултуралном свету.  

Задаци наставе географије су да ученици: 

-упознају предмет и методе проучавања природно-географских и друштвено-економских карактеристика 

-географских појава, процеса, објеката и законитости и њихово деловање на географску средину; 

-препознају и функционално користе корелацију између географије и других природних и друштвених наука; 

-стичу нова знања о законитостима развоја географске средине као резултат у деловања природних и друштвених  

појава и процеса; 

-стичу квалитетна знања о природи, становништву, насељености и привреди Србије и њеном положају, месту и улози у савременом свету; 

-упознају актуелну и комплексну географску стварност савременог света и развијају вредносне ставове неопходне за живот и рад; 

-развијају осећања социјалне припадности сопственој нацији и култури и доприносе очувању и неговању националног и мултикултуралног 

идентитета; 

-развијају сарадњу и солидарност између припадника различитих социјалних, етничких и културних група; 

-анализирају и примењује нове информационо-комуникационе технологије у географији и уочавају њихову важност у географским 

сазнањима; 

-развијају свест о значају одрживог развоја, заштити и очувању природне и животне (друштвене) средине; 

-унапређују вештине и способности за проналажење, анализу, примену и саопштавање географских чињеница и законитости;  

-унапређују вештине активног, функционалног и кооперативног учења и развијa мотивацију за самостално учење; 

-развијају способности за учење и образовањетоком целог живота и укључивање у међународне и професионалне процесе. 

 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

-стекну знања о битним природногеографским одликама наше земље, појединих регија 

-стекну знања о друштвеногеографским одликама републике Србије и њених регија 



-да се оспособе за праћење и разумевање еконоских и друштвених активности и промена у савременом свету и њиховом доприносу, 

општем развоју и напредку човечанства 

-упознају регионалне разлике и комплементарност регија наше земље 

-разумеју проблеме у сваременом свету и у нашој земљи: пренасељеност, неједнак привредни развој, недостатак хране, воде, 

енергије, минералних сировина, еколошки проблеми, болести, ратови и др. 

-кроз рад у настави географије проширују знања из картографије и оспособе се за самостално коришћење географске карте у 

стицању нових знања и у свакодневном животу 

-оспособе за самостално коришћење географске литературе и различитог графичког и илистративног материјала  

 

Р
ед

.б
р

. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 

број часова по 

теми  
Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

(методе и 

технике рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика 

О 

 

 

У 

 

 

 

С 

I 
Увод у програмске 

садржаје 
1 0 1 

 

Метода усменог 

излагања 

 

Усмено излагање 

 

 

 

Септембар 

II 
Географски положај, 
границе и величина 

Републике Србије 

1 1 2 

 

 

 
Основни: ГЕ. 
141 
Средњи: ГЕ. 
241 
Напредни: ГЕ. 
341 

Монолошка,  
дијалошка, 
текстуална 
метода, 
илустративно-

демонстративна 
метода 

 
 
 

 
Посматрање, 
Записивање, 
Решавање проблема, 
Попуњавање немих 
карти 

 

 

 

Тестови, 

контролне 

вежбе, неме 

карте, усмено 

испитивање 

 

 

 

Математика,  

Историја, 

Биологија, 

Хемија, 

физика 

Септембар 

III Природне одлике 16 7 26 

Септембар 

Октобвар 

Новембар 

Децембар 

IV 
Становништво и 

насеља 
5 3 9 

Децембар  

Јануар 



V 
Привреда Републике 

Србије 
10 5 13 

Јануар  

Фебруар 

 Март 

VI 
Завичајна 

географија 
4 2 6 Март 

VII 
VII Срби ван 

границе Србије 
2 1 6 Април 

VIII 

Срби у савременим 

интеграцијским 
процесима 

5 5 3 Мај 

IX 
Систематизација 

градива 
- - 2 Мај 

X Укупно 44 24 68 

 

 

    

 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Математика                                   

РАЗРЕД: Осми 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 136                                     НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 4 
Циљ и задаци предмета 

Циљ наставе математике у основној школи је да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и математичку писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да се изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованостза предметне садржаје, каои да усвоје елементарна математичка знањакоја су потребна за схватање појава и законитости 

у природи и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне 

праксе, да представља основу за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању 

менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

 Задаци наставе математике су: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе математике сврха, цињеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе математике буду у пуној мери реализовани 

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, 

друштву и свакодневном животу 

- стицање основне математичке културе потребне за сагледавање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове 

делатности, за успешно настављање образовања и укључивање у рад 

- развијање ученикових способности посматрања, опажања и логичког, критичког, аналитичког и апстрактног мишљења 

- развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и побуђивање математичке радозналости 

- стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику 

- усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима 



- савлађивање основних операција с природним, целим. Рационалним и реалним бројевима, као и усвајање основних својстава тих 

операција 

- упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела, и разумевање њихових узајамних односа 

- оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама 

- припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука 

- изграђивање позитивних особина ученикове личности, као што су: систематичност, упорност, тачност, уредност, објективност, 

самоконтрола и смисао за самосталан рад 

- стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања. 

Оперативни задаци 

Ученике треба оспособити да: 

- схвате међусобне односе тачака, правих и равни у простору и да  упознају најважније о њиховим пројекцијама на раван; схвате 

дефиницију рогља, геометријског тела, полиедра 

- систематизују, продубе и прошире стечена знања о једначинама и неједначинама, знају основна својства једнакости и неједнакости, 

дефиниције еквивалентности једначина и неједначина ; разумеју да иста једначина може описивати различите реалне ситуације, да 

математички апарат има широке примене у решавању практичних задатака, као и да умеју да решавају ленеарне једначине и 

неједначине са једном непознатом 

- знају геометријска тела ( призму, пирамиду, ваљак, купу, лопту), њихове елементе и својства, да умеју да цртају цртеже и да 

израчунавају површине и запремине тела, али и да примењују знања о геометријским телима у пракси, повезујући садржаје 

математике и других области, и тако стичу политехничку културу 

- знају дефиницију линеарне функције и умеју да цртају график те функције, разумеју да различите једначине описују различите 

ситуације, умеју да састављају и да користе разне таблице и читају графике и дијаграме разних стања, појава и процеса 

- знају дефиницију еквивалентних система, умеју да решавају простије системе линеарних једначина с две непознате и да графички 

илуструју решење, умеју да примењују стечена знања на решавање проблема 

 

 

 

 

 



Р
е
д

.б
р

. 

Т
е
м

е
 

Назив наставне теме 

 

број часова 

по теми  

Образовни 

стандарди 

Начин остваривања 

програма 

(методе и технике рада) 

Активности у образовно-васпитном 

процесу(ученика и наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика 
О 

 

 

У 

 

 

 

С 

1. 
СЛИЧНОСТ 

ТРОУГЛОВА  
3 6 9 

 

МА.1.3.1. 

МА.1.4.1. 

МА.1.4.2. 

МА.2.4.1. 

МА.3.3.6. 

МА.3.4.1. 

 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-иницијално 

тестирање 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

физика 

Септембар 

2. 
ТАЧКА, ПРАВА, 

РАВАН  
6 6 12 

МА.1.3.1. 

МА.3.3.1. 

 

 

 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

физика 

Септембар 

Октобар 

3. 

ЛИНЕАРНЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ СА 

ЈЕДНОМ 

НЕПОЗНАТОМ        

6 15 21 

МА.1.2.1. 

МА.2.2.5. 

МА.3.2.5. 

 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

Физика, хемија 
Октобар 

Новембар 



групни 

 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

4. ПРИЗМА  6 7 13 

МА.1.3.4. 

МА.1.4.1. 

МА.1.4.2. 

МА.1.4.4. 

МА.2.3.4. 

МА.2.4.1. 

МА.3.3.4. 

МА.3.4.1. 

 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика, 

физика 

Новембар 

Децембар 

5. ПИРАМИДА  6 9 15 

МА.1.4.1. 

МА.1.4.2. 

МА.1.4.4. 

МА.2.3.4. 

МА.2.4.1. 

МА.3.3.4. 

МА.3.4.1. 

 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика 

Децембар  

Јануар 

 

6. 
ЛИНЕАРНА 

ФУНКЦИЈА  
4 7 11 

МА.1.2.4. 

МА.1.5.3. 

МА.2.2.4. 

МА.3.2.4. 

 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика. 

Физика 

Фебруар 

 



7. 

ГРАФИЧКО 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

СТАТИСТИЧКИХ 

ПОДАТАКА  

4 4 8 

МА.1.5.1. 

МА.1.5.2. 

МА.1.5.3. 

МА.1.5.4. 

МА.2.5.1. 

МА.2.5.2. 

МА.2.5.3. 

МА.2.5.4. 

МА.3.5.1. 

МА.3.5.2. 

МА.3.5.3. 

МА.3.5.4. 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика, 

физика, хемија, 

географија 

Фебруар 

Март 

 

8. 

СИСТЕМ 

ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА СА ДВЕ 

НЕПОЗНАТЕ  

6 10 16 

МА.2.2.1. 

МА.2.2.5. 

МА.3.2.1. 

МА.3.2.5. 

 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

Физика, хемија 

Март 

Април 

 

9. ВАЉАК  3 5 8 

МА.1.3.5. 

МА.1.4.1. 

МА.1.4.2. 

МА.1.4.4. 

МА.2.3.5. 

МА.2.4.1. 

МА.3.3.5. 

МА.3.4.1. 

 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика. 

Физика 

Април 

 

10. КУПА  3 7 10 

МА.1.3.5. 

МА.1.4.1. 

МА.1.4.2. 

МА.1.4.4. 

МА.2.3.5. 

МА.2.4.1. 

МА.3.3.5. 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика. 

Физика 

Мај 

 



МА.3.4.1. 

 

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

11. ЛОПТА  2 3 5 

МА.1.3.5. 

МА.1.4.1. 

МА.1.4.2. 

МА.1.4.4. 

МА.2.3.5. 

МА.2.4.1. 

МА.3.3.5. 

МА.3.4.1. 

 

Методе рада: 

 

Вербално-текстуална, 

дијалошка,демонстративна, 

решавање проблема,учење 

путем открића, 

илустративна  

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Ученик: 

Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове,именује, 

посматра,пише, 

комбинује,решава проблеме,илуструје и 

графички представља,развија тачност, 

уредност и одговорност према раду, 

смисао за појмовно и апст.мишљење 

Наставник: Организује,припрема, 

прати,помаже 

мотивише,планира 

учествује,едукује 

вреднује 

-писмене вежбе 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 
-домаћи задаци 

(са различитим 

захтевима по 

нивоима) 

-писмени задаци 

-усмене провере 

-годишњи тест 

знања 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

информатика. 

Физика, физичко 

васпитање 

Мај 

 

12. ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ  8 8 

 Методе рада: 

Писмена провера знања 

 

Облици рада: 

 Индивидуални 

 

    

 

 

 

   



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Биологија 

              РАЗРЕД:ОСМИ 

                         ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:68 

                         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА:   2                                                                                      

 

Циљеви :да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних 

постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама,  да се код ученика развијају знања, 

вештине и умења из области екологије и заштите животне средине, уз примену концепта одрживог развоја.  

Оперативни задаци: ученици треба да: 

- Упознају појам еколошке разноврсности и њен значај за опстанак и еволуцију живота на Земљи 

- Науче и схвате нивое организације живог света у природи 

- Упознају предмет истраживања екологије и њен значај 

- Упознају компоненте животне средине 

- Упознају еколоћке факторе и њихов значај за живи свет 

- Схвате основне односе исхране и повезаност живих бића у лансима исхране 

- Схвате узајамне односе живих бића и животне средине и динамику односа материје и енергије 

- Схвате значај еколошке равнотеже за одржавање екосистема 

- Упознају основне типове екосистема и животне услове у њима 

- Стекну знања у вези са изворима и последицама угражавања животне средине – екосистема 

- Упознају глобалне последице загађивања животне средине 

- Упонају појам и концепцију одрживог развоја 

- Разумеју улогу и значај личног ангажовања у заштити животне средине 

- Упознају природне ресурсе, њихову ограниченост и значај рационалног коришћења 

- Изграде ставове, развију знања и умења неопходна за заштиту животне средине 

- Развију еколошку, здравствену и култутру живљења 
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Т
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М
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Назив теме 

Број часова по 

теми 

стандарди 

Начин остваривања 

програма 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начин 

оцењивања 

Врем

е 

реали

зациј

е 
О У В С 

1 Увод 4 3 - 7 БИ.1.1.5 

БИ.1.3.8 

БИ.1.3.9. 

БИ.1.3.10.  

БИ.1.4.1. 

Би.1.1.4.2 

БИ.2.1.4 

БИ2.3.5. 

 БИ.2.3.6. 

БИ.2.4.1.  

БИ.2.4.2. 

БИ.3.1.5. 

БИ.3.4.1. 

 

 

 

Методе рада: 

Монолошко-

дијалошка 

Инерактивна 

Кооперативна 

Демонстративна 

Илустративна 

Текстуална 

Учење у пару 

Облици рада: 

Фронтални, групни, 

рад у пару, 

индивидуални 

Место извођења 

наставе:  

учионица, 

 

Посматра 

Прати, Бележи 

Записује 

Упоређује 

Анализира 

Разматра 

Израђује  

Припрема 

Изводи 

Представља 

Осмишљава 

Понавља 

Поставља 

питања 

Примењује 

 

Планира 

Организује 

Излаже, 

Записује 

Црта 

Демонстрира 

Упућује 

Сарађује 

Координира 

Мотивише 

Помаже 

Анализира 

Усмерава 

Оцењује 

Прати 

 

Индивидуалн

и одговори, 

Решавање 

тестова, 

Самосталнос

т у раду, 

Рад на 

групним 

пројектима, 

Извођење 

вежби 

Учешће у 

раду групе, 

Активност на 

часовима 

 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Екологија и 

животна 

средина 

Животна 

средина, биотоп, 

еко.фактори. 

Популација, 

Екосистем,  

Биосфера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11   7 - 18 БИ.1.2.5.  

БИ. 1.2.7.  

БИ.1.4.3.  

БИ.1.4.4.  

БИ.2.2.8. 

БИ.2.4.3.  

БИ.2.4.4.  

БИ.2.4.5. 

БИ2.4.6.  

БИ.2.4.7. БИ. 3.2.1. 

 БИ.3.2.2. 

 БИ.3.2.3. 

БИ.3.2.4. 

БИ.3.4.2 

 БИ.3.4.3. 

БИ.3.4.4. 

БИ.3.4.5. 

 

околина школе 

 

стечена знања 

Закључује 

 

Контролише   

 

 

X-XI 

 

 



 3 Угрожавање, 

заштита и 

унапређивање 

екосистема - 

животне средине 

16 6 3 25  

-БИ1.4.5.  

би.1.4.6.  

БИ.1.4.7.  

БИ.1.4.8.  

 

 

БИ. 1.5.1. 

БИ.1.5.3. 

БИ.1.5.4.  

БИ.1.5.7.  

БИ.2.4.8. 

 БИ.2.4.9.  

БИ.2.5.1.  

БИ.3.5.1. 

БИ.2.5.4. 

 

БИ.3.4.6.  

БИ.3.4.7.  

БИ.3.4.8. 

 

 

-БИ.3.2.6.   

БИ.3.2.7.  

БИ.3.2.8. 

 

 

БИ.3.5.1. 

 

4 Глобалне 

последице 

загађивања 

животне средине   

4 1 1 6  

 

Методе рада: 

Монолошко-

дијалошка 

Инерактивна 

Кооперативна 

Демонстративна 

Илустративна 

Текстуална 

Учење у пару 

Облици рада: 

Фронтални, групни, 

рад у пару, 

индивидуални 

Место извођења 

наставе:  

учионица, 

околина школе 

 

 

 

 

Посматра 

Прати, Бележи 

Црта, Записује 

Упоређује 

Анализира 

Разматра 

Израђује  

Припрема 

Изводи 

Представља 

Осмишљава 

Понавља 

Поставља 

питања 

Примењује 

стечена знања 

Закључује 

 

 

 

 

Планира 

Организује 

Излаже, 

Записује 

Црта 

Демонстрира 

Упућује 

Сарађује 

Координира 

Мотивише 

Помаже 

Анализира 

Усмерава 

Оцењује 

Прати 

Контролише 

 

 

 

Индивидуалн

и одговори, 

Решавање 

тестова, 

Самосталнос

т у раду, 

Рад на 

групним 

пројектима, 

Извођење 

вежби 

Учешће у 

раду групе, 

Активност на 

часовима 

 

XII-II 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

V 

5 Животна 

средина и 

одрживи развој 

3 1 2 6 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животна 

средина, 

здравље и 

култура 

живљења 

 

2 3 1 6 

 



             НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Техничко и информатичко образовање 

          РАЗРЕД: Oсми 

             ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:68 

             НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА:2 

  

ЦИЉЕВИ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА:  

Циљ техничког образовања у основној школи јесте да се ученици упознају са техничко-технолошким развијеним окружењем, кроз 

стицање основне техничке и информатичке писмености, развојем техничког мишљења, техничке културе, радних вештина и културе рада. 

 

Задаци наставног предмета: 
 Употреба рачунара на техничкој  оперативној основи система и разних програма, развијања практичних способности, реализација идеја на 

сопственом пројекту, креативност и оригиналност, развијање технике прецизности, стицање радних навика, тимски рад, коришћење 

мерних инструмената, мере заштите, упознавању економских, социјалних, техничко - технолошких, еколошких и етичких аспеката рада и 

производње и њиховог утицаја на развој друштва итд . 

 

 

 

Р
ед

.б
р
. 

Т
ем

е Назив наставне 

теме 

 

број часова 

по теми  
Образовни 

стандарди 

Начин остваривања 

програма 

(методе и технике рада) 

Активности у образовно-васпитном 

процесу(ученика и наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика 

О 

 

 

У 

 

 

 

С 

1. 

Информатичке 

технологије 

(16) 

4 12 16 

 Вербална, 

демонстрациона; 

фронтални 

индивидуални 

рачунар 

Информатика 

 

Уочава,запажа,закључује,посматра,

памти,црта,Користи 

предзнање,приказује цртеже,слике 

и моделе 

 

 

Енглески 
Септембар - 

Октобар 



2. 

Електротехнички 

материјали и 
инсталације 

(10) 

7 3 10 

 Вербална, 

демонстративна, метода 

графичких радова; 

фронтални, групни, 
индивидуални 

слике,проводници,преки

дачи,сијалице,сијалична 

грла.... 

Физика 

Слуша,памти ,уочава 

запажа,закључује, 
Припрема,планира  

организује,посматра, 

 исправља, 

 

Физика 
Хемија 

Октобар - 
Новембар 

3. 

Електричне 

машине и 
уређаји 

(14) 

8 6 14 

 Вербална, 

демонстративна,; 

фронтални, групни, 

индивидуални 

решо,миксер,фен,лемил
ица... 

Физика 

 модели трахзистора 

отпорника,лед 

диоде.слике,шеме 

 

Слуша,памти, 

уочава запажа,закључује, 

Припрема,планира  
организује ,посматра, 

 исправља, 

 

 

 

Физика 
Хемија 

Децембар - 
Јануар 

4. 

Дигитална 

електроника 
(12) 

9 3 12 

 

Информатика 

Физика 

конструкторски 
комплети,рачунар 

информатика 

Слуша,памти, 

уочава запажа,закључује, 

Припрема,планира  

организује ,посматра, 
 исправља, 

 

 

 

Информатика Фебруар - Март 

5. 

Од идеје до 

реализације 

(16) 

0 16 16 

 

Информатика 

Физика 

конструкторски 

комплети,рачунар 

информатика 

Слуша,памти, 

уочава запажа,закључује, 

Припрема,планира  

организује ,посматра, 

 исправља, 

 

 

 

Хемија 

Физика 

Март – Април - 

Мај 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Физичко васпитање 

              РАЗРЕД:осми 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 68 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

         Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским, моторичким активностима у повезаности са осталим васпитно образованим подручјима допринеосе 

интегралном развоју ученика, развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоретских знања у 

свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

        Задаци наставе физичког васпитања су: 

 Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

 Развој и усавршавње моторичких способности; 

 Стицање моторичких умења која су као садржај утврђени програмом физичког васпитања и стицање теориских знања за њихово усвајање; 

 Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно – образовног подручја; 

 Формирање морално вољних квалитета личности; 

 Оспособљавање и охрабрење ученика да стечена знања, умења и  навике  користе у свакодневним условима живота и рада 

 Стицање и развијање свести о потрби  здравља чувању здравља и заштити природе и човекове околине 

Оперативни задаци: 

 Усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације; 

 Усмерено стицање и усавршавање мотпричких умења и навика предвиђеним програмом физичког васпитања; 

 Примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичења и сл.); 

 Задовољење социјалних потреба за потврђивањем, групнимпоистовећењем и сл.; 

 Естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 

Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученикатекста 
 

 

Р
ед

.б
р
. 

Т
ем

е Назив 
наставне теме 

 

број часова 

по теми  
Образовни 
стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 
(методе и 

технике рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 
процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 
остварености 

обр.стандарда 

 

 
Корелација 

 

 
Временска динамика 

О 
 

 

У 
 

 

 

С 



1  

 

атлетика 

 
 

14 10 24 

ФВ.1.1.3.  

ФВ.1.1.4.  

ФВ.1.1.5.  

ФВ.1.1.6.  

ФВ.1.1.7.  

ФВ.1.1.8 

ФВ.1.1.9.  

ФВ.1.1.10.  

ФВ.2.1.3.  

ФВ.2.1.4.  

ФВ.2.1.5.  

ФВ.2.1.6.  

ФВ.2.1.7 

ФВ.2.1.8.  

ФВ.3.1.3.  

ФВ.3.1.4  

ФВ.3.1.5  

 

Методе рада : 
 
-вербална   
комуникација    
-демонстрација 
-практично 
вежбање 
-такмичење 

Облици рада : 
 
-фронтални  
-групни  
-рад у паровима  
-индивидуални 
-комбиновани 

Наставник :                          

 

-разговор 

-објашњавање 

-демонстрација 

-мерење физичких 

способности ученика 

-суђење 

-евидентирање 

-оцењивање Ученици : 

 

-ходање 

-трчање 

-скакање 

-бацање 

-хватање 

-практично вежбање 

-демонстрација 

-такмичење 

стање 

психофизичких  

и моторичких 

способности 

 

-усвојене здравствено 

хигијенске навике  

 

-достигнути ниво 

савладаности моторних 

знања умења и навика у 

складу са индивидуалним 

могућностима 

 

-напредовање 

ученика 

 

-васпитна компонента-

став ученика према раду 

 Септембар 

октобар 

април 

2 Вежбе на 

справма и тлу 

10 12 22 

ФВ.1.1.11.  

ФВ.1.1.12 

ФВ.1.1.13 

ФВ.1.1.17 

ФВ.1.1.18.  

ФВ.1.1.19 

ФВ.1.1.20 

ФВ.1.1.21.  

ФВ.1.1.22.  

ФВ.2.1.9 

ФВ.2.1.10.  

ФВ.2.1.11 

ФВ.2.1.15.  

ФВ.2.1.16 

ФВ.2.1.17 

ФВ.2.1.18 

ФВ.3.1.6.  

ФВ.3.1.7 

ФВ.3.1.8 

ФВ.3.1.12 

ФВ.3.1.13  

ФВ.3.1.14  

ФВ.3.1.15 
 

Методе рада : 
 

-вербална   
комуникација    
-демонстрација 
-практично 
вежбање 
-такмичење 
Облици рада : 
 

-фронтални  
-групни  
-рад у паровима  
-индивидуални 
-комбиновани 

Наставник :                          

 

-разговор 

-објашњавање 

-демонстрација 

-мерење физичких 

способности ученика 

-суђење 

-евидентирање 

-оцењивање Ученици : 

 

-ходање 

-трчање 

-скакање 

-бацање 

-хватање 

-практично вежбање 

-демонстрација 

-такмичење 

стање 

психофизичких  

и моторичких 

способности 

 

-усвојене здравствено 

хигијенске навике  

 

-достигнути ниво 

савладаности моторних 

знања умења и навика у 

складу са индивидуалним 

могућностима 

 

-напредовање 

ученика 

 

-васпитна компонента-

став ученика према раду 

 Новембар  

Децембар  

Јануар  

фебруар 



3 Спорткса 

игра  

-рукомет 

-кошарка 
-одбојка 

-фудбал 

10 12 22 

ФВ.1.1.1. 

ФВ.1.1.2.  

ФВ.2.1.1.  

ФВ.2.1.2 

ФВ.3.1.1 

ФВ.3.1.2 

 

Методе рада : 
 
-вербална   
комуникација    
-демонстрација 
-практично 

вежбање 
-такмичење 
Облици рада : 
 
-фронтални  
-групни  
-рад у паровима  
-индивидуални 

-комбиновани 

Наставник :                          

 

-разговор 

-објашњавање 

-демонстрација 

-мерење физичких 

способности ученика 

-суђење 

-евидентирање 

-оцењивање Ученици : 

 

-ходање 

-трчање 

-скакање 

-бацање 

-хватање 

-практично вежбање 

-демонстрација 

-такмичење 

стање 

психофизичких  

и моторичких 

способности 

 

-усвојене здравствено 

хигијенске навике  

 

-достигнути ниво 

савладаности моторних 

знања умења и навика у 

складу са индивидуалним 

могућностима 

 

правила спортскe игарe 

 

-напредовање 

ученика 

 

-васпитна компонента-

став ученика према раду 

 Март 

Април  

Мај  

јун 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Верска настава 

              РАЗРЕД: Осми 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: Циљ верске наставе у осмом разреду јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, 

уважавајући две димензије: историски и хришћански и есхатолошки живот, то значи да ученици упознају православну веру у њеној 

литургијској и мисионарској димензији. То се остварује како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану. 

 

Оперативни задаци: 

- Стекну свест о томе да је личност заједница слободе са другом личношћу; 

- Буду свесни разлике између природе и личности; 

- Запазе а је личност носилац постојања природе; 

- Уоче да у хришћанској антропологији нема сукоба и искључивости између једног и многих.  

 

 

Р
ед
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. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 

број часова 

по теми  
Начин 

остваривања 

програма 

(методе и технике 
рада) 

Активности у 

образовно-васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 

динамика 

О 

 

 

У 

 

 
 

С 

1. Увод    

 

Методе рада: 

монолошко-

дијалошка,рад на 

тексту, 

демонстративна; 

 

 

 

Наставник 
прича,показује,објаш

њава,поставља 

итања, нимира, 

социра, одстиче 

критичко мишљење, 

смерава на 

 

 Септембар  

2. 
УЧЕЊЕ О ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВУ 

ПРАВОСЛАВНЕ ТРИЈАДОЛОГИЈЕ 
   

 

 Септембар - 
октобар 



3. 

 

РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ПРИРОДЕ И ЛИЧНОСТИ У 
БОГУ 

   

Облици рада: 
фронтални, 

групни, 

рад у паровима; 
 

 

Наставна 

средства: 
текстуална, 

визуелна,аудио-

визуелна. 

повезивање са 

претходним 

догађајима из 

прошлости, 
упоређује; 

 

 

Ученик 
слуша,посматра,разм

ишља, пише, тражи 

на карти, анализира 

слике, еме или скице, 

оставља питања, 

дајеодговоре, 

истражује, износи 

ставове, закључке и 
мишљења 

 

Октобар - 
новембар  

4. 
СЈЕДИЊЕЊЕ ТВАРНЕ И НЕТВАРНЕ ПРИРОДЕ  

У ЈЕДНОЈ ЛИЧНОСТИ ХРИСТОВОЈ 
   

 

Децембар - 
јануар  

5. 
ОБОЖЕЊЕ СТВОРЕНЕ ПРИРОДЕ У 

ХРИСТОВОЈ ЛИЧНОСТИ 
   

 

Фебруар  

6. ЦРКВА КАО ТЕЛО ХРИСТОВО    

 

Март - април 

7. 
БУДУЋЕ ЦАРСТВО БОЖИЈЕ КАО УЗРОК 

ЦРКВЕ 
   

 

Април - мај 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Изабрани спорт 

              РАЗРЕД: осми 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 34 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: Циљ премета физичко васпитање-изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања, потребе 

за стицањем знања, способности за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и  настојање да стечена знања примењују у 

животу ( стварање трајне навике за бављење спортом и учешће на такмичењима ). 

Задаци наставе физичког васпитања су: 

 Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

 Развој и усавршавње моторичких способности; 

 Стицање моторичких умења која су као садржај утврђени програмом физичког васпитања и стицање теориских знања за 

њихово усвајање; 

 Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно – образовног 

подручја; 

 Формирање морално вољних квалитета личности; 

 Оспособљавање и охрабрење ученика да стечена знања, умења и  навике  користе у свакодневним условима живота и рада 

 Стицање и развијање свести о потрби  здравља чувању здравља и заштити природе и човекове околине 

Оперативни задаци: 

 Усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације; 

 Усмерено стицање и усавршавање мотпричких умења и навика предвиђеним програмом физичког васпитања; 

 Примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичења и сл.); 

 Задовољење социјалних потреба за потврђивањем, групнимпоистовећењем и сл.; 

 Естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 

Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика 
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Т
ем

е Назив 

наставне теме 

 

број часова 

по теми  
Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

(методе и 
технике рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 

процесу(ученика и 
наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска динамика 
О 

 

 

У 

 

 
 

С 

1  

Спортска 

игра 

-Рукомет 

-кошарка 

-Одбојка 

-Фудбал 

 

 
 

15 19 34 

ФВ.1.1.1. 

ФВ.1.1.2.  

ФВ.2.1.1.  

ФВ.2.1.2 

ФВ.3.1.1 

ФВ.3.1.2 

 

Методе рада : 
 
-вербална   
комуникација    
-демонстрација 

-практично 
вежбање 
-такмичење 
Облици рада : 
 
-фронтални  
-групни  
-рад у паровима  

-индивидуални 
-комбиновани 

Наставник :                          

 

-разговор 

-објашњавање 

-демонстрација 

-мерење физичких 

способности ученика 

-суђење 

-евидентирање 

-оцењивање Ученици : 

 

-ходање 

-трчање 

-скакање 

-бацање 

-хватање 

-практично вежбање 

-демонстрација 

-такмичење 

 
стање специфичних 
моторичких 

способности (-
здравствено-хигијенске 
навике 
-достигнути ниво 
савладаности моторних 
знања, умења и навика 
у складу са 
индивидуалним 

могућностима 
-однос према раду и 
вредновање учешћа на 
школским спортским 
такмичењима 

 Током целе године 

 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Француски језик 

              РАЗРЕД: осми 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 68 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

Овладавање основним законитостима француског језика на којем ће се ученици усмено и писмено правилно изражавати; 

упознавање, доживљавање и оспособљавање ученика за комуникацију на страном језику. Ученици овладавају правилима писане и усмене 

комуникације на француском језику и неким тековинама културе и цивилизације везане за француско говорно подручје. Ученици стичу 

знања везана за изговор и писање на француском језику. 

 

Оперативни задаци: 
- комуникација на страном језику 

-богаћење лексике уз корелацију са неким другим страним језиком 

-увођење нових граматичких категорија којих нема у српском језику- чланови у француском језику 

-времена у француском језику и њихова корелација са временима у српском и енглеском језику 

-сналажење у простору, оријентација  

-култура и цивилизација- празници у Француској и франкофоним државама 
-законитости изговарања и писања одређених група гласова у француском језику 

-упознавање са тековинама француске књижевности  

-увођење у свет позоришта и глуме 

- писмено изражавање на француском језику, писање текста и разумевање текста 

- 
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Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 

број часова 

по теми  
Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

(методе и 

технике рада) 

Активности у 

образовно-васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска динамика 
О 

 

 

У 

 

 

 

С 



1.  

Unité 0: Voyage 

dans les villes de 

France 

3 / / 

/ 
Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 

метод 

Слушање и 

разумевање текста на 

француском језику , 

дискусија 
 

 

/ 

Српски, 

енглески језик, 

историја и 

географија 

септембар 

2 Unité 1: Les 

copains d’abord! 
3 5 1 

/ 
Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 

метод 

 

Слушање и 

разумевање текста на 

француском језику , 

дискусија 

/ Српски, 

енглески језик, 

историја и 

географија 

Септембар-октобар 

3 Unité 2: Un esprit 

sain dans un corps 

sain 
3 5 1 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 

метод 

Слушање и 

разумевање текста на 

француском језику , 
дискусија 

/ Српски, 

енглески језик, 

историја и 
географија 

Октобар-новембар 

4 Unité 3: Bienvenue 

dans le lycée 

numérique 
3 5 1 

/ Комбиноване 

технике рада и 
комуникативни 

метод 

Слушање и 

разумевање текста на 

француском језику , 

дискусија 

/ Српски, 

енглески језик, 

историја и 

географија 

Новембар-децембар 

5 Unité 4: Les 

People 
3 5 1 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 

метод 

Слушање и 

разумевање текста на 
француском језику , 

дискусија 

/ Српски, 

енглески језик, 
историја и 

географија 

Јануар-фебруар 

6 Unité 5: Trans-

Europe Express 
3 5 1 

/ Комбиноване 
технике рада и 

комуникативни 

метод 

Слушање и 

разумевање текста на 

француском језику , 

дискусија 

/ Српски, 

енглески језик, 

историја и 

географија 

Март-април 

7 Unité 6: Parler 

jeune 
3 5 1 

/ 
Комбиноване 
технике рада и 

комуникативни 

метод 

 
Слушање и 

разумевање текста на 

француском језику , 

дискусија 

/ Српски, 
енглески језик, 

историја и 

географија 

Април-мај 



8 Писмени задатак 

2 2 2 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 

метод 

Слушање и 

разумевање текста на 

француском језику , 

дискусија 

/ Српски, 

енглески језик, 

историја и 

географија 

 Новембар /мај 

9 Актуелизација 

градива 
/ 2 / 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 
метод 

Слушање и 

разумевање текста на 

француском језику , 

дискусија 

/ Српски, 

енглески језик, 

историја и 

географија 

Октобар,децембар, 

март, мај 

10 Завршна 

евалуација 
/ / 3 

/ Комбиноване 

технике рада и 

комуникативни 
метод 

 

Слушање и 

разумевање текста на 

француском језику , 
дискусија 

/ Српски, 

енглески језик, 

историја и 
географија 

Децембар и мај 

 

    



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Музичка култура 

              РАЗРЕД:  Осми 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:  68 

        
   

 ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: Циљ  наставног предмета: Заснивање циља на потребама ученика, које се остварују 

овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности и метода учења страног језика, развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима 

и културама уз уважавање различитости и навикавање на отвореност и комуникацију 

 

Задаци наставног предмета: Стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика; усвајање основних знања за 

усмено и писмено споразумевање са људима из других земаља; усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима руског језика, као и да настави да на вишем нивоу образовања и самостално учење истог или других страних 

језика 

 

 ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ  

-тачан одабир руских речи и израза 

-усвајање речи и израза везаних за школу(часова, распоред часова, руски и српски образовни систем- уочавање сличности и разлика 

-правилна употреба глагола свршеног и несвршеног вида и времена; садашње, прошло будуће 

-примена исказа за изражавање времена 

-усвајање речи и израза везаних за месеце и време у Москви 

-усвајање израза за казивање времена 

-усвајање и примена повратних глагола 

-самостално навођење примера ученика 

-развијање позитивног односа и љубави према породици 

-навођење важних датума у породици и израда породичног стабла 

-речи и изразе за обавезе у породици-усвајање и коришћење 

-усвајање и примена заменица, генитива и прилога 

-усвајање речи и израза везаних за прославу Нове Године 

-усвајање и коришћење компаратива придева 

-усвајање и коришћење безличних реченица 

-правилна употреба именица у дативу 



-речи и изрази који се односе на знаменитости Москве, градски превоз, метро 

-усвајање и употреба прилога за место и правац 

-правилна употреба именица у акузативу 

-усвајање глагола кретања 

-усвајање и примена суперлатива придева 

-изражавање свог мишљења 

-усвајање речи и израза везаних за професионалну орјентацију 

-употреба антонима 

-позитиван однос према здрављу 

-употреба императива 

-усмено изражавање на тему екскурзија 

-упознавање са грбом, химном и заставом Русије 

Р
ед

.б
р

. 

те
м

е
 

Назив наставнетеме  

бр.часова по теми  

Образовни стандарди Начин остваривања програма 

(методе и технике рада) 

Активности у 

образовно-васпитном 

процесу 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

Корелација Временска 

динамика 

 

О У С 

1 1.Школа  

Летњи распуст, час( 

вођење, присуство), 

обавезе, систем 

образовања у Русији, 

распоред часова, 

глаголски вид и 

времена 

    Методе рада: 
вербална, монолошка (опис), 

дијалошка 

(хеуристички приступ), 

дискусија, демонстрације, 

игровне активности 

Облици рада: 

рад у групи, рад у пару,  

тимски рад, квиз знања, 

индивидуални, дијалози, 

неговање говорне 

иницијативе, говорна вежба 

Место извођење: класична 
учионица 

-слушају 
-постављају питања 

-изводе дијалоге 

-постављају питања 

једни другима  

-одговарају на 

питања 

-активно учествују  

у игри 

-допуњују реченице 

-учествују у изради 

паноа 

-решавају задатке 
самостално, у пару, 

у групи 

-записују нове речи 

-само процењују 

Усмено,пис
мено 

активност 

на часу 

Српски 
језик 

Током 
Целе 

школске 

године 

часови 

су 

комбинов

ани 

од свих 

тема 

 



напредак 

2 2.Годишња доба 

Месеци, време у 

Москви, казивање 

времена по сату, 

повратни глаголи, 

падежи 

 Методе рада: 
вербална, монолошка (опис), 

дијалошка 

(хеуристички приступ), 

дискусија, демонстрације, 

игровне активности 

Облици рада: 

рад у групи, рад у пару, 

писмени задатак, тимски рад, 

квиз знања, индивидуални, 

дијалози, неговање говорне 

иницијативе, говорна вежба 
Место извођење: класична 

учионица 

-слушају 
-постављају питања 

-изводе дијалоге 

-постављају питања 

једни другима  

-одговарају на 

питања 

-активно учествују  

у игри 

-допуњују реченице 

-учествују у изради 

паноа 
-решавају задатке 

самостално, у пару, 

у групи 

-записују нове речи 

-само процењују 

напредак 

Усмено,пис
мено 

активност 

на часу 

 

 

3 3. Породица 

Јубилеј у руској 

породици, породично 

стабло, важни датуми, 

обавезе у породици, 

прилози за меру и 

степен, присвојне 

заменице, генитив 

 Методе рада: 

вербална, монолошка (опис), 

дијалошка 

(хеуристички приступ), 

дискусија, демонстрације, 

игровне активности 
Облици рада: 

рад у групи, рад у 

пару,тимски рад, квиз знања, 

индивидуални, дијалози, 

неговање говорне 

иницијативе, говорна вежба, 

илустративно и графичко 

представљање породичног 

стабла 

Место извођење: класична 

-слушају 

-постављају питања 

-изводе дијалоге 

-постављају питања 

једни другима  

-одговарају на 
питања 

-активно учествују  

у игри 

-допуњују реченице 

-учествују у изради 

паноа 

-решавају задатке 

самостално, у пару, 

у групи 

-записују нове речи 

Усмено,пис

мено 

активност 

на часу 

 

 



учионица -само процењују 

напредак 

4 4.Зимске радости 

Дочек Нове Године у 

Русији, интересовања, 

догађаји, компаратив 

придева, датив, 

безличне реченице 

   

 Методе рада: 

вербална, монолошка (опис), 

дијалошка 

(хеуристички приступ), 

дискусија, демонстрације, 

игровне активности 
Облици рада: 

индивидуални, фронтални, 

рад у пару, рад у 

групи,писмени задатак, 

тимски рад, говорне вежбе, 

дијалози, симулација, 

неговање говорне 

иницијативе, израда паноа, 

израда постера, 

Место извођења: класична 

учионица 

-слушају 

-постављају питања 

-одговарају на 

питања 

-постављају питања 

једни другима 
-изводе дијалоге 

-увежбавају писање 

-увежбавају читање 

и интонацију 

-учествују у 

групном раду 

-решавају 

граматичка 

вежбања 

-учествују у 

групном раду 

-записују нове речи 
-раде задатке 

-смопроцењују свој 

напредак 

Усмено,пис

мено 

активност 

на часу 

 

 

5 5.Москва 

Знаменитости, 

транспорт, руски 

метро, прилози за 

место и правац, 

акузатив, глаголи 

кретања, суперлатив 

придева 

   

 Методе рада: 

вербална, монолошка (опис), 

дијалошка 

(хеуристички приступ), 

дискусија, демонстрације, 

игровне активности 

Облици рада: 

индивидуални, фронтални, 

рад у пару, рад у 
групи,писмени задатак, 

тимски рад, говорне вежбе, 

дијалози, симулација, 

неговање говорне 

-слушају 

-постављају питања 

-одговарају на 

питања 

-постављају питања 

једни другима 

-изводе дијалоге 

-увежбавају писање 

-увежбавају читање 
и интонацију 

-учествују у 

групном раду 

-решавају 

Усмено,пис

мено 

активност 

на часу 

Географија 

 



иницијативе, израда паноа, 

израда постера, 

Место извођења: класична 

учионица 

граматичка 

вежбања 

-учествују у 

групном раду 

6-записују нове 

речи 

-раде задатке 

-смопроцењују свој 

напредак 

 6. Здрава будућност 

Исказивање свог 

мишљења, 

професионална 

орјентација, заштита 

здравља, антоними, 

императив, падежи, 

датуми, екскурзије, 

руска историја и 

култура(застава, грб и 

химна)    

 Методе рада: 

вербална, монолошка (опис), 
дијалошка 

(хеуристички приступ), 

дискусија, демонстрације, 

игровне активности 

Облици рада: 

индивидуални, фронтални, 

рад у пару, рад у 

групи,писмени задатак, 

тимски рад, говорне вежбе, 

дијалози, симулација, 

неговање говорне 
иницијативе, израда паноа, 

израда постера, 

Место извођења: класична 

учионица 

-слушају 

-постављају питања 
-одговарају на 

питања 

-постављају питања 

једни другима 

-изводе дијалоге 

-увежбавају писање 

-увежбавају читање 

и интонацију 

-учествују у 

групном раду 

-решавају 
граматичка 

вежбања 

-учествују у 

групном раду 

-записују нове речи 

-раде задатке 

-смопроцењују свој 

напредак 

Усмено,пис

мено 
активност 

на часу 

 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Физика 

              РАЗРЕД: ОСМИ 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 68 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 

Циљ и задаци:Општи циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и опште природне законе,да стекну основну 

научну писменост,да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном животуи за активно стицање знања о 

физичким појавама кроз истраживање,оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном 

животу и раду 

Остави цињеви и задаци наставе физике су 

 Развијаое функципналне писменпсти 

 Уппзнаваое пснпвних нашина мищљеоа и расуђиваоа у физици 

 Разумеваое ппјава,прпцеса ии пднпса у прирпди на пснпву физишких закпна 

 Развијаое сппспбнпсти за за активнп стицаое знаоап физишким ппјавама крпз истраживаое 

 Развијаое радпзналпсти,сппспбнпсти раципналнпг расуђиваоа 

 Развијаое лпгишкпг и апстрактнпг мищљеоа 

 Рещаваое једнпставних прпблема и задатака у пквиру наставних тема 

 Развијаое сппспбнпсти за примену знаоа из физике 

 Схватаое ппвезанпсти физишких ппјмпва и екплпгије и развијаое свести п пптреби защтите,пбнпве ии унапређиваоа живптне средине 

 Развијаое радних навика исклпнпсти ка изушаваоу наука п прирпди 

 Развијаое свести п сппственим знаоима,сппспбнпстима и даопј прпфесипналнпј прјентацији. 

Оперативни задаци 

Ученик треба да 

 
 .Ученик уме да препозна основне појмове којi описују осцилаторно кретање, зна шта је равнотежни положај, амплитуда, период осциловања... 

 Ученик зна како се мењају положај и брзина при осцилаторном кретању  код математеметичког клатна и тега на опрузи, зна да је брзина тела највећа при 

пролазу кроз равнотежни положај а да је једнака нули кад се налази у амплитудном положају.  



 .Ученик зна основне физичке величине које описују таласно кретање, зна шта је таласна дужина и зна да  препозна на графички приказаном таласу, зна да 

израчуна период и фреквенцију таласа и зна шта је амплитуда таласа. 

 .Ученик уме да препозна основне особине звука, зна да звук представља механички талас који се простире у свим срединама различитим брзинама. 

 Ученик уме да препозна особине светлости зна да светлост представља електромагнетни талас који се простире кроз вакуум сталном брзином који износи 

300000 km/s и да је то највећа могућа брзина. 

 Ученик зна како се прелама и одбија светлост, разуме да је тело видљиво само ако светлосни зраци падају право на тело одбијају се од њега и долазе до ока 

посматрача, зна закон одбијања светлости, зна да је положај лика предмета у води померен у односу на стварни положај предмета због преламања 

светлости,зна  да лупа микроскоп и телескоп преламају светлост и да их користимо за увећање лика. 

 Ученик уме да препозна смер деловања електростатичке силе, зна да тела могу бити позитивно или негативно наелектрисана и на основу тога препознаје када 

је узајамно деловање између два тела привлачно односно одбојно и да ће интеракција бити највећа у случају када су наелектрисана тела међусобно најближа. 

 Ученик уме да препозна да струја тече само кроз проводне материјале. Пример: да би струја текла кроз течност она мора бити проводна или да струјно коло 

може да се затвори металним новчићем а не гумицом. Ученик уме да мери јачину струје и напон у електричном колу, зна да изабере одговарајући опсег при 

мерењу јачине струје и напона једносмерних струја. 

 .Ученик разуме појмове енергије и снаге електричне струје, зна да се електрични уређаји карактеришу електричном снагом која се изражава у киловатима, 

разуме да потршња електрична енергије зависи од снаге уређаја и времена коришћења и изражава се у KWh. 

 .Ученик уме да препозна смер деловања магнетне силе, зна да стални магнети имају два пола N и S и да магнетно деловање може бити привлачно и одбојно. 

 . Ученик уме да препозна магнетне ефекте електричне струје, препознаје да се калем кроз који протиче струја понаша као шипкасти магнет, да По престанку 

протицања струје калем губи магнетнасвојства 

 Ученик уме да препозна појаве код којих се електрична струја троши на вршење механичког рада (деловање магнетног поља на проводник са струјом). 

Р
ед

.б

р
. 

Т
ем

е Назив наставне 

теме 

 

број часова по 

теми  

Образовни 

стандарди 

Начин остваривања 

програма 

(методе и технике рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 

 

Процена 

остварености 

 

 

Корелација 

 

 

Временска 



О 

 

 

У+Л 

 

 

 

С процесу(ученика и 

наставника) 

обр.стандарда динамика 

1 1 

ОСЦИЛАТОРНО 

КРЕТАЊЕ 

4 3 1 

Фи 

121,171, 

172, 

Ф,223,261 

273 

 Фи 

322,323, 

324,325 

371 

 

Вербална 

Демонстрациона 

Дијалошка 

Фронтални,индивидуални 

И групни рад 

Наставник припрема 

наставни садржај као и 

наставна средства, 

демонстрира, објашњава 

нове термине, повезује 

градиво са примерима из 

живота,,  анимира 

ученике. 

 Ученик aктивно 

слуша,усваја нове 

термине,дискутује,изводи 

закључке 

 

усмено и 

писмено 

проверавање, 

домаћи 

задаци, 

тестови. 

 Септембар 

 

2 2 

СВЕТЛОСНЕ 

ПОЈАВЕ 

7 7 1 

Фи 

171,172 

Фи 

272,273, 

 Фи 

325,326 

371 

Вербална 

Демонстрациона 

Дијалошка 

Фронтални,индивидуални 

И групни рад 

Наставник припрема 

наставни садржај каои 

наставна средства, 

демонстрира, објашњава 

нове термине, повезује 

градиво са примерима из 

живота,,  анимира 

ученике,.Задаје домаце 

задатке,врши процену 

остварености стандарда, 

Ученик активно 

слуша,дискутује,повезује 

градиво,стиче увид у 

сопствено знање.ради 

домаће задатке,изводи 

лабораторијске вежбе. 

Усмено и 

писмено 

проверавање, 

домаћи 

задаци, 

тестови. 

 Октобар 

Новембар 

 

3 3 
ЕЛЕКТРИЧНО 

ПОЉЕ 

5 4 1 

Фи 
112 

Фи241,261 Вербална 

Демонстрациона 

Дијалошка 
Фронтални,индивидуални 

групни рад 

Наставник припрема 

наставни садржај као и 

наставна средства, наводи 

на закључке демонстрира, 

објашњава нове термине, 

повезује градиво са 

примерима из живота,,  

анимира ученике.Задаје 

домаце задатке,врши 

процену 

оствареностистандарда, 

Ученик активно 

Усмено и 
писмено 

проверавање, 

домаћи 

задаци, 

тестови. 

Техничко и 
информатичко 

образовање 

Децембар 
Јануар 

 



слуша,дискутује,повезује 

градиво са примерима из 

живота,стиче увид у 

сопствено знање.Врши 

демонстрационе 

огледе.Ради домаће 

задатке. 

4 4 

ЕЛЕКТРИЧНА 

СТРУЈА 

8 10 1 

Фи 

131,141 

142 

 Фи 

231,232 

233,234 
235 

Фи 

331,342  

Вербална 

Демонстрациона 

 

Дијалошка 

Фронтални,индивидуални 

И групни рад 

Наставник припрема 

наставни садржај као и 

наставна средства, 

демонстрира, објашњава 

нове термине,   анимира 

ученике.Задаје домаће 

задатке,врши процену 

остварености стандарда, 

Ученик активно 

слуша,дискутује,повезује 

градиво са градивом из 

техничког 

образовања,стиче увид у 

сопствено знање.Врши 

лабораторијске 

вежб.Повезује градиво са 

градивом из техничког и 

информатичког 

образовања 

Усмено и 

писмено 

проверавање, 

домаћи 

задаци, 

тестови. 
 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

Фебруар 

Март 

Април 

5 5 

МАГНЕТНО 

ПОЉЕ 

 

4 1 1 

Фи 

112,132  

Фи 

252,261 

Фи 

372 

 

Вербална 

Демонстрациона 

Дијалошка 

Фронтални,индивидуални 

И групни рад 

Наставник припрема 

наставни садржај као и 

наставна средства, 

демонстрира, објашњава 

нове термине, повезује 

градиво са примерима из 

живота,,  анимира 

ученике.Задаје домаце 

задатке,врши процену 

оствареностистандарда, 

Ученик активно 

слуша,дискутује,повезује 

градиво,стиче увид у 

сопствено знање.Ради 

домаће задатке и 

лабораторијске вежбе 

Усмено и 

писмено 

проверавање, 

домаћи 

задаци, 

тестови. 

 Април 

Мај 



6 6 

ЕЛЕМЕНТИ 

АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ 
ФИЗИКЕ 

5 2 1 

 Вербална 

,демонстрациона 

,решавање 

проблема,есеји,практичан 
рад 

Индивидуални и 

фронтални рад 

Наставник припрема 

наставни садржај као и 

наставна средства, 

демонстрира, објашњава 

нове термине,  анимира 

ученике,врши процену 

оствареностистандарда, 

Ученик активно 

слуша,дискутује, црта 

дијаграме 

Усмено и 

писмено 

проверавање, 

домаћи 
задаци, 

тестови. 

 Мај 

 

7 7 

ФИЗИКА И 

САВРЕМЕНИ 

СВЕТ 

1 1 0 

   Усмено 

проверавање 

 Мај 

 

 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Информатика и рачунарство 

              РАЗРЕД: Осми 

        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 34 

         НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 1 
 

ЦИЉ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: 

 
Циљ - Упознавање ученика са програмским пакетом MS Excel. Креирање формула и коришћење функција. Рад са дијаграмима. 

Упознавање ученика са основним принципима програмирања у HTML језику. Рад у програмима за израду веб страница. Решавање конкретних проблема. Ученици 

самостално или у групама израђују пројекат, користећи програмске пакете које су током школовања изучили. 

 

 

Оперативни задаци: 

 
-упознавање ученика са применом рачунара у области табеларних прорачуна и изради графикона; 

-упознавање ученика са фазама израде проблемских задатака на рачунару; 
-упознавање ученика са основама језика за израду једноставних презентација на мрежи; 

-упознавање ученика са могућностима специјализованих програма за израду презентација на мрежи; 

-оспособљавање ученика за самосталну израду пројекта применом рачунарских технологија. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Р

ед
.б

р
. 

Т
ем

е Назив 

наставне теме 

 

број часова 

по теми  
Образовни 

стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 

(методе и технике 

рада) 

Активности у 

образовно-

васпитном 

процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 

остварености 

обр.стандарда 

 

 

Корелација 

 

 

Временска динамика 
О 

 

 

У 

 

 

 

С 

 

 

 
 

 

 

 

 

I 

 

 

 
 

 

 

 

 

Табеларни 

прорачуни 

 

4 6 10 

 

монолошко-

дијалошка 

-демонстративна 

-учење путем 

открића 

-фронтални 

-рад у паровима 

-рад са рачунаром 

-индивидуални 

 

Активности 

наставника: 

предавач,  
организатор,  

водитељ, 

мотиватор, 

помагач, 

усмеривач, 

евалуатор. 

Активности 

ученика: Праћење, 

истраживање, 

бележење, 

коришћење 

интернета, 
активан учесник у 

комуникацији. 

 

 

 
 

 

-усмено проверавање 

 

-практични радови 

 

 

 
 

 
Техничко и 

информатичко 

образовање, 

Математика, 

Ликовна култура 

Енглески језик 

 

 

 
 

 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

Изборни 

модули  

4 6 10 

 -монолошко-

дијалошка 

-демонстративна 

-учење путем 

открића 

-фронтални 

-рад у паровима 

-рад са рачунаром 
-индивидуални 

-решавање 

проблема 

Активности 

наставника: 

предавач,  

организатор,  

водитељ, 

мотиватор, 

помагач, 

усмеривач, 
евалуатор. 

Активности 

ученика: 

 

 

 

 

-усмено проверавање 

 

-практични радови 

 

 

 

 

Техничко и 

информатичко 

образовање, Српски 

језик, Математика, 
Ликовна култура, 

Биологија, 

Енглески језик 

 

 

 

 

Новембар 

Децембар 

Јануар 

 



Праћење, 

истраживање, 

бележење, 

коришћење 
интернета, 

активан учесник у 

комуникацији, 

дискусија. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 
 

 

Израда 

самосталног 

пројекта 
4 10 14 

 

-демонстративна 

-фронтална 

-рад у паровима 

-рад са рачунаром 

-индивидуални 

Активности 

наставника: 

предавач,  

организатор,  

водитељ, 

мотиватор, 
помагач, 

усмеривач, 

евалуатор. 

Активности 

ученика: 

Праћење, 

истраживање, 

бележење, 

коришћење 

интернета, 

активан учесник у 

комуникацији, 
дискусија. 

 

 

 

 

 

 

 
 

-усмено проверавање 

 

-практични радови 

 

 

 

 

 

 
 

Техничко и 

информатичко 

образовање, 

Енглески језик 

 

 

 

 

 

 
 

Фебруар 

Март 

Април 

Мај 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Хемија         

РАЗРЕД: Осми 
       

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 68   

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 

 

Циљ наставе хемије јесте да сви ученици стекну основна знања о хемијским појавама у природи и законима по којима се оне одигравају, 

да схвате материјалност света и његову узрочно-последичну повезаност; развијање функционалне хемијске писмености и научног погледа 

на свет; развијање способности и умења да се знања стекну, примењују и даље развијају; развијање способности за извођење 

једноставнијих хемијских истраживања и решавање теоријских и експерименталних проблема; оспособљавање ученика за тражење и 

коришћење информација у различитим изворима; развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег 

и рационалног коришћења и одлагања супстанци у свакодневном животу; развијање логичког, апстрактног и критичког мишљења; 

подстицање радозналости, креативности и развијање свести о сопственим знањима и способностима.  

Задаци наставе хемије: 

- омогућити ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и да стекну основна знања о хемијским појавама, променама и 

законитостима; 

- подстицање интелектуалног развоја ученика, развијање њихових стваралачких способности и критичког мишљења; 

- омогућити ученицима да разумеју научни метод којим се у хемији долази до сазнања; 

- корелацијом са сродним дисциплинама омогућити ученицима стицање целовите представе о природи и појавама које се у њој 

одигравају; 

- оспособити ученике да користе хемијску терминологију, да разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, 

формула и једначина; 

- оспособити ученике за извођење једноставнијих истраживања; 

- стварати наставне ситуације у којима ће ученици до сазнања о својствима супстанци и њиховим променама долазити на основу 

демонстрационих огледа или огледа које самостално изводе, и развијати при том аналитичко и критичко мишљење; 

- стварати наставне ситуације у којима ће ученици развијати експерименталне вештине, правилно и безбедно руковати 

лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама; 

- указивати на потребу заштите природе, животне и радне средине; 



- оспособити ученике да усвојена знања користе у свакодневном животу. 

 

Р
ед

.б
р

. 

Т
ем

е 

Назив наставне теме 

 

број часова 

по теми  
Образовни 
стандарди 

Начин 

остваривања 

програма 
(методе и 

технике рада) 

Активности у 

образовно-васпитном 
процесу(ученика и 

наставника) 

 

Процена 
остварености 

обр.стандарда 

 

 
Корелација 

 

 
Временска 

динамика 

О 
 

 

У 
 

 

 

С 

1. 

НЕМЕТАЛИ, 

ОКСИДИ 

НЕМЕТАЛА И 

КИСЕЛИНЕ  

 

 

 

 

 

6 7 13 

ХЕ 1.1.2.   

ХЕ 1.1.6 

ХЕ.1.1.8. 

ХЕ 1.1.12.  

ХЕ.1.2.1. 

ХЕ.1.2.2. 

ХЕ.1.2.4. 
ХЕ.1.2.5;   

ХЕ.1.2.6. 

ХЕ.1.2.7;   

ХЕ.1.2.8. 

ХЕ 1.2.10;  

ХЕ .1.6.1 

ХЕ.1.6.2;     

ХЕ.2.1.1 

ХЕ.2.2.1;    

ХЕ.2.2.2 

ХЕ.2.2.3;  

ХЕ 2.6.1.     
ХЕ 2.6.2. 

ХЕ 2.6.3.   

ХЕ.3.2.1. 

ХЕ.3.2.2.  

-лабораторијско- 

експериментална 

- грозд 
-индуктивно- 

дедуктивна 

-мозгалица 

-запажање и 

закључивање 

-дијалошка 

-илустративно  

-демонстративна 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

 

Активност 

наставника: 

- Даје инструкције, 

припрема  прибор, 

посуђе и материјал 

 

Активност ученика: 
Активно слуша, 

Повезује предходно 

стечена знања са новим 

знањима из хемије, 

опажа, 

бележи,дискутује,Пише 

формуле и једначине, 

Ради пројектни задатак, 

Излаже,Учествује у 

обнављању 

градива,Ради тест 

резултата 

 

-иницијално 

тестирање 

-тестови 

знања по 

нивоима 

-усмене 
провере 

-чек листе 

-завршно 

тестирање 

Физика: 
електрична струја 
 
Географија: 

унутрашнја грађа 
и састав земље 

Септембар - 

октовар 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
МЕТАЛИ, ОКСИДИ 

МЕТАЛА И 

ХИДРОКСИДИ 

4 4 8 

ХЕ.1.2.1.  

ХЕ.1.2.3.  

ХЕ.1.2.2.  

ХЕ.1.2.5.  

-лабораторијско- 

експериментална 

- грозд 

-индуктивно- 

Активност 

наставника: 

упућује ученике, 

припрема посуђе, 

тестирања у 

току школске 

године 

-чек листе 

Географија: 
распрострањеност 
метала у земљиној 
кори 

Октобар – 

новембар 

 



(БАЗЕ) ХЕ.1.2.6.  

ХЕ.1.2.8.  

ХЕ.1.6.1.  

ХЕ.1.6.2.  
ХЕ.2.2.1.  

ХЕ.2.2.2.  

ХЕ.2.2.3.  

ХЕ.2.6.1.  

ХЕ.2.6.2.  

ХЕ.2.6.3.  

ХЕ.3.2.1.  

ХЕ.3.2.2.  

ХЕ.3.2.3.  

ХЕ.3.6.1.  

ХЕ.3.6.2.  

ХЕ.3.6.3.  
ХЕ.3.6.4. 

дедуктивна 

-мозгалица 

-запажање и 

закључивање 
-дијалошка 

-илустративно  

-демонстративна 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

 

прибор и материјал, 

изводи огледе, подсећа 

ученике, подстиче, даје 

нове информације, 
припрема писани 

материјал. 

Активност ученика: 

- Активно слуша, 

Повезује предходно 

стечена знања са новим 

знањима из хемије, 

опажа, бележи, 

дискутује, Пише 

формуле и једначине, 

Ради пројектни задатак, 

Излаже,Учествује у 
обнављању градива, 

-завршно 

тестирање (на 

крају школске 

године) 
-усмене 

провере 

 

 
 
Техничко 
образовање:  
 
технологија 

грађевинског 
материјала 

3. 

СОЛИ 2 3 5 

ХЕ 1.1.5,   

ХЕ.1.1.8. 

ХЕ 1.2.4;  

ХЕ 1.2.5. 

ХЕ 1.2.6;  

ХЕ 1.2.9. 

ХЕ 1.2.10; 

ХЕ.2.1.4. 

ХЕ.2.2.1;    
ХЕ3.2.2 

ХЕ3.2.3;     

ХЕ3.2.4 

ХЕ.3.2.5;  

ХЕ.3.2.6. 

 

-лабораторијско- 

експериментална 
- грозд 

-запажање и 

закључивање 

-дијалошка 

-илустративно  

-демонстративна 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

 

Активност 

наставника: 

Даје информације и 

инструкције, припрема 

посуђе, прибор и 

материјал. подстиче, 

надгледа и усмерава, 

припрема писани 

материјал, проверава 

Активност ученика: 

Мешају супстанце, 

изводе једноставније 

реакције, увежбавају 

основне лабораторијске 

технике,  састављају 

шеме и једначине у вези  

соли, повезују 

претходно знање са 

новим ,уочавају 

проучавана једињења у 
природи 

-тестирања у 

току школске 

године 

-чек листе 

-завршно 

тестирање (на 

крају школске 

године) 
-усмене 

провере 

 

 Новембар – 

децембар 

 



4. 

ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА 

ДИСОЦИЈАЦИЈА 

КИСЕЛИНА, 

ХИДРОКСИДА 

(БАЗА) И СОЛИ 

1 2 3 

ХЕ 1.1.5,   

ХЕ.1.1.8. 

ХЕ 1.2.4;  

ХЕ 1.2.5. 
ХЕ 1.2.6;  

ХЕ 1.2.9. 

ХЕ 1.2.10; 

ХЕ.2.1.4. 

ХЕ.2.2.1;   

ХЕ3.2.2 

ХЕ3.2.3;     

ХЕ3.2.4 

ХЕ.3.2.5;  

ХЕ.3.2.6. 

-лабораторијско- 

експериментална 

- грозд 

-запажање и 

закључивање 

-дијалошка 

-илустративно  

-демонстративна 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни  

Активност 

наставника: 

Даје информације и 

инструкције, припрема 
посуђе, прибор и 

материјал. подстиче, 

надгледа и усмерава, 

припрема писани 

материјал, проверава 

Активност ученика: 

- Мешају супстанце, 

изводе једноставније 

реакције, увежбавају 

основне лабораторијске 

технике,  састављају 

шеме и једначине у вези  
соли, повезују 

претходно знање са 

новим ,уочавају 

проучавана једињења у 

природи. 

-тестирања у 

току школске 

године 

-чек листе 
-завршно 

тестирање (на 

крају школске 

године) 

-усмене 

провере 
 

Физика, техничко 
образовање 

Децембар 

 

5. 

УГЉОВОДОНИЦИ 6 8 14 

ХЕ1.1.5,   

ХЕ 1.1.6 

ХЕ.1.3.1;   

ХЕ.1.3.2 

ХЕ 1.3.3;   
ХЕ.2.3.1. 

ХЕ.2.1.2;    

ХЕ3.3.1. 

ХЕ. 3.3.2;   

ХЕ3.3.3. 

лабораторијско- 

експериментална 

- грозд 

-индуктивно- 

дедуктивна 

-мозгалица 

-запажање и 

закључивање 

-дијалошка 

-илустративно  

-демонстративна 

-фронтални 

-индивидуални 
-групни 

 

Активност 

наставника: 
Даје информације и 
инструкције, припрема 
посуђе, прибор и 
материјал. Подстиче, 
надгледа и усмерава, 
Припрема писани 
материјал , припрема и 

изводи демонстрационе 
огледе. Вреднује напредак 
ученика у савладавању 
градива и техника. 

Активност ученика: 
Користе моделе, усвајају 
нове појмове 
карактеристичне за 
органска једињења, 

- тестирања у 

току школске 

године 

-чек листе 

-завршно 
тестирање (на 

крају школске 

године) 

-усмене 

провере 

 

Биологија  Децембар – 

фебруар 

 



препознају  зависно од 
формуле или особина, 
састављају једначине 
сагоревања, супституције, 
адиције, полимеризације, 
састављају молекулске, 

рационалне и структурне 
формуле, упознају 
изомерију и препознају  
изомере у новим 
примерима. 

 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА СА 

КИСЕОНИКОМ 

5 4 9 

ХЕ.1.2.10 

ХЕ.1.3.1 

ХЕ.1.3.2;    

ХЕ 1.3.3 

ХЕ.2.3.1;     

ХЕ3.1.6 

ХЕ. 3.3.1;   
ХЕ3.3.2. 

ХЕ. 3.3.3;    

ХЕ3.6.1 

ХЕ3.6.2;      

ХЕ3.6.3 

ХЕ3.6.4 

Лабораторијско-

експериментална 

-запажање и 
закључивање 

-дијалошка 

-илустративно  

-демонстративна 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

 

Активност 

наставника: 
Припрема писани 
материјал , припрема и 
изводи демонстрационе 
огледе. Вреднује напредак 
ученика у савладавању 
градива и техника. 

Активност ученика: 
Састављају моделе 
молекула, састављају и 
уређују хемијске 
једначине, попуњавају 
табеле, разликују врсте 
органских једињења на 
основу формуле или 
особина, састављају шеме 
којима се приказује  веза 

између  органских 
једињења, уочавају 
промене физичких и 
хемијских особина са 
променом функционалне 
групе или величине 
молекула 

-тестирања у 

току школске 

године 

-чек листе 

-завршно 

тестирање (на 

крају школске 
године) 

-усмене 

провере 

 

 Март 

 

 
БИОЛОШКИ 

ВАЖНА ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА 

7 5 12 

ХЕ 1.6.1;    

ХЕ1.6.2 

ХЕ.1.4.1.   

ХЕ.1.4.2 

-лабораторијско- 

експериментална 

-запажање и 

закључивање 

Активност 

наставника: 
Даје информације и 
инструкције, припрема  
материјал. Подстиче, 

-тестираоа у 
тпку щкплске 
гпдине 
-шек листе 

 Април – мај 

 



ХЕ.2.4.1;     

ХЕ2.6.3 

ХЕ3.1.6;   

ХЕ. 3.4.1. 
ХЕ. 3.4.2;  

ХЕ. 3.6.1 

ХЕ. 3.6.2;  

ХЕ. 3.6.3 

ХЕ. 3.6.4 

-дијалошка 

-илустративно  

-демонстративна 

-фронтални 
-индивидуални 

-групни 

- грозд 

надгледа и усмерава, 
припрема и изводи 
демонстрационе огледе. 
Вреднује напредак ученика  

Активност ученика: 
Уочавају значај и 
међусобне везе ових врста 
једињења, састављају 

формуле и једначине, 
повезују појмове из живота 
са појмовима које 
изучавају, уочавају 
сличности и разлике у 
особинам међу различитим 
врстама једињења, изводе 
једноставније реакције и 

испитивања особина 
супстанци. 

-заврщнп 
тестираое (на 
крају щкплске 
гпдине) 
-усмене 
прпвере 

 

 

ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
2 2 4 

ХЕ.1.5.1 

-запажање и 
закључивање 

-дијалошка 

-илустративно  

-демонстративна 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

Активност 

наставника: 

Даје информације и 
инструкције, упућује 

ученике, припрема 

посуђе, прибор и 

материјал. 

Активност ученика: 

Истражују и разматрају, 

проналазе мере заштите, 

израђују пројекте. 

Усмена 

провера 

Биологија Мај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Допунска настава  

ПРЕДМЕТ:  Српски језик  
        Годишњи фонд часова:     34 

Циљеви  и  задаци: Оспособљавање ученика за усвaјање елементарних знања из српског језика  и примена усвојених  знања у 

свакодневном животу , у говорној и писменој комуникацији 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  
 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

н
ас

та
вн

е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
ва

 

п
о

 т
ем

и
 

1. Књижевност 12 

2. Граматика 10 

3. Језичка култура 12 
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НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  

које  наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

 

Уџбеници  за реализацију програма: 

1.Читанка,Зорица Несторовић, Златко Грушановић и ,Клет,Београд,2013. 

2.Граматика, Весна Ломпар,Клет, Београд,2013. 

3.Радна свеска,Весна Ломпар и З. Несторовић,Клет, Београд,2013. 



 Допунска настава   

ПРЕДМЕТ:  Историја      

Годишњи фонд часова:    34 

 
VIII РАЗРЕД 

Циљеви  и  задаци : Савладавање основних знања која ученици нису савладали у току редовне наставе. 

              

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДOПУНСКА НАСТАВА 

 

Р
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Назив наставнe теме Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о
 

те
м

и
 

1. Свет крајем 19. и почетком 20. века 2 

2. Србија и Црна Гора крајем 19. и почетком 20. века 6 

3. Први светски рат и револуције у Русији. 4 

4. Свет између Првог и Другог светског рата 2 

5. Југославија између два светска рата 6 

6. Други светски рат 6 

7. Свет после Другог светског рата 6 

8. Југославија после Другог светског рата 4 
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Уџбеник за реализацију програма 

Момчило Павловић,Ђорђе Ђурић.Историја за осми разред основне школе, Београд,2011. 

              



 Допунска настава   

ПРЕДМЕТ:  Географија    

Годишњи фонд часова:      34 
 

Циљеви  и  задаци  

Теме/према часовима 
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА - назив предмета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  

које  наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

Р
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и
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ј 
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е 
 

 

 

Назив наставнe теме Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 

те
м

и
 

1. Географски положај, границе и величина Републике Србије 1 
2. Природне одлике Републике Србије 13 
3. Становништво и насеља 5 
4. Привреда Републике Србије 8 
5. Завичајна географија 2 
6. Срби ван граница Републике Србије 3 
7. Срби у савременим интеграционим процесима 2 

                                                                                                                                     

УКУПНО 
34 



Уџбеник за реализацију програма 

Допунска настава   

ПРЕДМЕТ:  Енглески језик     
Годишњи фонд часова:  36      
Циљеви  и  задаци: овладавање пређеног градива у зависности од потреба ученика и одељења. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  

које  наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

Р
ед
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и

 

б
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ј 
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та
вн
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Назив наставнe теме Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 

те
м

и
 

1. Communication 3 
2. News 3 
3. Communities 3 
4. Cash 3 
5. Water 3 
6. Save the Planet 4 
7. Fashion 4 
8. Sport 4 
9. Detectives 4 

10. Imagination 3 
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Уџбеник за реализацију програма: Challenges 4, Pearson 
 

Допунска настава   

 ПРЕДМЕТ:  Математика    

 Годишњи фонд часова: 34 

Циљеви  и  задаци  
Допунски рад из математике организује се за поједине ученике или групе ученика који повремено или стално имају одређене тешкоће у 

учењу и не постижу задовољавајући успех. На тим часовима ће се обрађивати наставни садржаји у којима ученици заостају у раду. 
 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  
 

Р
ед
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Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
ва

 

п
о

 т
ем

и
 

1.  Сличност троуглова 2 

2. 
Тачка, права, раван  2 

3. 
Решавање линеарне једначине и неједначине са једном непознатом  6 

4. 
Површина и запремина призме  5 

5. Површина и запремина пирамиде  

  
4 

6. 
Линеарна функција  4 



7. 
Решавање система две линеарне једначине са две непознате  4 

8. 
Графичко представљање статистичких података 2 

9. 
Површина и запремина ваљка  2 

10. 
 Површина и запремина купе  2 

11. 
Површина и запремина лопте 1 
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НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  

овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

 

Уџбеник за реализацију програма 

Математика за 8.разред основне школе, Др Небојша Икодиновић, мр Слађана Димитријевић,  Klett . 

Друго 

Збирка задатака из математике за 8.разред основне школе,  Бранислав Поповић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић, Klett. 

 

 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  

Циљеви  и  задаци  
- да ученици науче основне и елементарне ствари и добију прелазну оцену. 

-Да се ученици који то нису савладали на редовној настави упознају са предметом истраживања екологије, да им се појасне термини као 

што су животна средина, биотоп, еколошки фактори, популација итд.  

-Термин "екосистем" ученици морају разумети у правом смислу те речи. 

-Ученици треба да се подсете које све врсте екосистема постоје на планети. 

-Да схвате значај еколошке равнотеже за одржавање екосистема.   

- Да утврде, понове и усвоје знања у вези са изворима и последицама угрожавања животне средине – екосистема. Утврђивање прилагодити 

индивидуалним и интелектуалним могућностима ученика.  



Поново објаснити термине као што су ефекат стаклене баште, озонски омотач, киселе кише..... 

- изгради став, развију знања и умења неопходна за заштиту животне средине и допринос одрживом развоју.  

Да науче и развију еколошку, здравствену и културу живљења. 

 

Р
ед
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Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
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п
о

 т
ем

и
 

1. увод 2 

2. Екологија и животна средина 6 

3. Угрожавање, заштита и унапређење екосистема 10 

4 Глобалне последице загађивања животне средине 6 

5 Животна средина и одрживи развој 5 

6 Животна средина, здравље и култура живљења 5 
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Уџбеник за реализацију програма : уџбеник за 8.разред ЗАВОД 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Допунска настава   

ПРЕДМЕТ: Француски језик   

Годишњи фонд часова:       34 
 

Циљеви  и  задаци – савладавање основних знања која ученици нису савладали на часовима редовне 
наставе 

Теме/према часовима 
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  
 

Р
ед
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 б
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Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
ва

 

п
о
 т

ем
и

 

1. Unite 3 – Sus aux portables!!! 17 

2. Unite 4 – Vive la science! 17 

                                                                                                                                     УКУПНО 34 

 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  

које  наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

 



Уџбеник за реализацију програма: Oh la la 3 

Друго 

Допунска настава   

ПРЕДМЕТ:  Хемија  

Годишњи фонд часова:  34      

Циљ дппунске наставе наставнпг предмета:  
 савладаваое пбразпвних стандарда пснпвнпг нивпа 

 ппстизаое пснпвне хемијске писменпсти. 
 
Задаци :  

 ушеник треба да стекне знаоа, умеоа и вещтине захтеване пснпвним нивппм пбразпвних стандарда за пснпвну щкплу.. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА –  
 

Р
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Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
ва

 

п
о
 т

ем
и

 

1. Неметали, пксиди неметала и киселине (7) 
-Неметали. Физишка свпјства неметала 
- Впдпник – свпјства и примена 
- Кисепник – свпјства и примена 
- Сумппр – свпјства и примена 
- Азпт – свпјства и примена 
- Угљеник – свпјства и примена 

7 

2. Метали, пксиди метали и хидрпксиди (4) 
- Метали. Физишка свпјства метала 

4 



- Калцијам – свпјства и примена 
- Fe, Al, Cu – свпјства и примена 
- Легура  
 

3. Спли (3) 
- Спли 
- Дпбијаое спли 
- Свпјства и примена спли 

3 

4. Електрплизичка диспцијација (3) 
- Електрплитишка диспција 
- Мереое киселпсти – рН вреднпст 

 

3 

5. Угљпвпдпници 
-Алкани и алкил групе. 
-Нпменклатура алкана. 
- Изпмерија.  
-Нпменклатура алкана. 
-Супституција. Сагпреваое алкана. 
-Алкени. Нпменклатура алкена. 
-Адиција. 
-Пплимеризација. 
-Алкини. 
-Нпменклатура алкина. 
-Адиција кпд алкина. 

8 

6.  

Прганска једиоеоа са кисепникпм 
-Алкпхпли. Алдехиди и кетпни. 
-Карбпксилне киселине. Естри. 

5 

7. Бипмплекули  
-Масти и уља. Угљени хидрати. 
-Аминпкиселине. 
- Притеини. 

 

 
4 
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Литература: 

Драгана Анђелкпвић, Татјана Недељкпвић, Хемија за псми разред пснпвне шкпле, Нпви Лпгпс, Бепград, 2009. 

Драгана Анђелкпвић, Татјана Недељкпвић, Радна свеска из хемије за псми разред пснпвне шкпле, Нпви Лпгпс, Бепград, 2009. 

Драгана Анђелкпвић, Татјана Недељкпвић, Збирка задатака са решеоима из хемије за псми разред пснпвне шкпле, Нпви Лпгпс, Бепград, 
2009. 
 

 

 

 

 



Допунска настава  

 ПРЕДМЕТ:  Физика   

8.разред  
Годишњи фонд часова:       36 

 

Циљеви  и  задаци   
Помоћ ученицима у савладавању образовних стандарда из тема и настаних јединица које прате 8. разред 

Теме/према часовима 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА -  

 

Р
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Назив наставнe теме Б
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ч
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о
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а 

п
о
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1. 1 

ОСЦИЛАТОРНО КРЕТАЊЕ 
4 

2. 2 

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 
10 

3. 3 
ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 

6 

4. 4 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 
8 

5. 5 

МАГНЕТНО ПОЉЕ 

 

6 

6. 6 

ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ 
2 

7. 7 

ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ СВЕТ 
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НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  

које  наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

 

Уџбеник за реализацију програма 
Уџбеник и збирка задатака за 8. разред основне школе,БИГЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  Српски језик  

Годишњи фонд часова: 34 

 
Циљеви  и  задаци: Оспособљавање ученика за синтаксичку  анализу компликованијих реченица,  проучавање и раумевање локалног 

говора, језичкостилско анализирање књижевноуметничког текста уз карактеризацију ликова, продубљивање знања о правилима 

стандардне акцентуације;проширивање и продубљивање знања, умења и вештина; непосредније активирање ученика и оспособљавање за 

самообразовање; развијање маште ученика, подстицање на стваралачки рад и упућивање на самостално коришћење различитих извора 

сазнања у учењу и истраживању; афирмисање најквалитетнијих резултата у настави српског језика и језичке културe припремањем и 

излагањем радова (усмених, писмених, практичних) пред својом групом, разредом или целом школом 

 
              

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 
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Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
ва

 

п
о
 т

ем
и

 

1. Књижевност 12 

2. Граматика 12 

3. Језичка култура 10 
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Уџбеници за реализацију програма:  
1.Читанка,Зорица Несторовић, Златко Грушановић и ,Клет,Београд,2013. 

2.Граматика, Весна Ломпар,Клет, Београд,2013. 

3.Радна свеска,Весна Ломпар и З. Несторовић,Клет, Београд,2013. 

4.Збирка задатака из српског језика за ученике 5,6,7,8. разреда основне школе(за редовну,додатну и припремну 

наставу) 2000 питања и одговора, Мирјана Секулић Петровић 

5.Речник књижевних термина,стилске фигуре и други изрази,Љубо Мићуновић,Српска школска књига,Београд,2000 

6.Наша народна књижевност,др Вукашин Станисављевић,Пирг,Бачки Петровац,2005 

7.Српски језик кроз тестове,Друштво за српски језик и књижевност Србије,Београд,2008. 

8.Мали речник књижевних термина за основну школу,Наташа Станковић Шошо,Логос,2010 

9.Колико познајеш књижевност,Зона Мркаљ, Друштво за српски језик и кљижевност Србије,Београд, 2012 

 



Додатна настава  

VIII РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ:  Историја  

Годишњи фонд часова: 36 
Циљеви  и  задаци : Унапређење знања које су ученици стекли на часовима редовне наставе уз коришћење историјских извора 

             

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 
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Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о
 

те
м

и
 

1. Свет крајем 19. и почетком 20. века 2 

2. Србија и Црна Гора крајем 19. и почетком 20. века 6 

3. Први светски рат и револуције у Русији. 4 

4. Свет између Првог и Другог светског рата 2 

5. Југославија између два светска рата 6 

6. Други светски рат 6 

7. Свет после Другог светског рата 6 



8. Југославија после Другог светског рата 4 
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Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  Географија     

Годишњи фонд часова: 34 
              

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 
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Назив наставнe теме 
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1. Географски положај, границе и величина Републике Србије 1 

2. Природне одлике Републике Србије 13 

3. Становништво и насеља 5 

4. Привреда Републике Србије 8 

5. Завичајна географија 2 

6. Срби ван граница Републике Србије 3 

7. Срби у савременим интеграционим процесима 2 
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Уџбеник за реализацију програма 



Додатна настава  

ПРЕДМЕТ: Енглески језик     

Годишњи фонд часова: 36 

Циљеви  и  задаци: ученици ће кроз различите активности, допунити и проширити стечена знања са 

часова енглеског језика.  
              

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 
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Назив наставнe теме 
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1. Communication 3 

2. News 3 

3. Communities 3 

4. Cash 3 

5. Water 3 

6. Save the Planet 4 

7. Fashion 4 

8. Sport 4 



                            

Уџбеник за реализацију програма: Challenges 4 ,Pearson 
 

 

 

 

             

9. Detectives 4 

10. Imagination 3 
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Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  Математика    

Годишњи фонд часова: 34 

Циљеви  и  задаци  
Оспособљавање ученика за усвајање елементарних  математичких знања потребних за схватање појава и законитости у природи. 

Развијање менталних способности и формирање научног погледа на свет. Нумеричко описмењавање, пазвијање способности логичког, 

аналитичког и апстрактног мишљења. Разумевање релација међу  геометријским  објектима, линија фигура и тела. Унапређивање 

математичке радозналости. 
              

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 
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Назив наставнe теме 
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1. Сличност  троуглова 2 

2. 
Тачка, права, раван 2 

3. Линеарне једначине и неједначине; Једначине и неједначине са апсолутним 

вредностима ; Диофантове једначине 
5 

4. 
Линеарна функција 4 

5. Елементи вероватноће и статистике; графичко приказивање статистичких 

података  
3 

6. 
 Решавање система линеарних једначина са две непознате  4 

 



7. 
 Геометријска тела- одабрани задаци  8 

8. 
 Задаци логичко-комбинаторне природе и такмичарски задаци 4 

9. 
 Декарт ( координатна геометрија)  2 
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Уџбеник за реализацију програма  

Математика за 8.разред основне школе, Др Небојша Икодиновић, мр Слађана Димитријевић,  Klett . 

Друго 

Збирка задатака из математике за 8.разред основне школе,  Бранислав Поповић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић, Klett, 

Математика 8 – знам за више, Милица Вајукић, Ружица Павлићевић, Klett , 

Водич за шампионе, Владимир Стојановић, Математископ 

Задаци са претходних такмичења. 

 

 

Додатна настава 

 
 ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 

Циљеви  и  задаци  
-Да се ученицима упознају са чињеницама до којих нису успели доћи на редовној настави.Проширити њихово образовање тако што ће 

обновити и повећати ниво знања из биолошке разноврсности и нивоа организације живог на планети.  

-Проширивање нивоа знања из области које за тему имају животну средину и станиште, еколошке факторе, популацију и одлике 

екосистема. 

Посебну пажњу обратити на организацију животне заједнице јер је то сложенији део наст. теме. 

-Да ученици прошире своја знања из највеће наставне теме и да понове и науче нешто ново о екосистемима копнених вода и морима, 

шумским, травним и антропогеним екосистемима. 

Посебну пажњу посветити могућностима унапређења и побољшања околине у којој живимо. 

-Још боље познају глобалне последице загађивања животне средине. 



Развијати код њих еколошку свест и пријатељско-заштитнички став према околини, појам и концепцију одрживог развоја. 

-Упознају природне ресурсе, њихову ограниченост и значај рационалног коришћења. 

-Да се упознају са врстама отпада и његовом рециклажом. 

-Главни циљ је да ученици разумеју улогу личног ангажовања у заштити животне средине и да то преносе на остале људе 

-Изграђивање ставова, развијање знања и умења неопходних за заштиту животне средине и допринос одрживом развоју.  

-Да развијају еколошку, здравствену и културу живљења,поштују сами себе као и друге а поготово природу . 
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1. увод 2 

2. Екологија и животна средина 6 

3. Угрожавање, заштита и унапређење екосистема 10 

4 Глобалне последице загађивања животне средине 6 

5 Животна средина и одрживи развој 5 

6 Животна средина, здравље и култура живљења 5 
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Уџбеник за реализацију програма  : сви одобрени уџбеници за 8.разред 
 

 



Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  Француски језик   

Годишњи фонд часова: 34 

 
Циљеви  и  задаци – унапређивање знања која су ученици стекли на редовној настави 

              

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 
 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

н
ас

та
вн

е 

те
м

е 

 
 

 

Назив наставнe теме 
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1. Unite 3 – Sus aux portables!!! 17 

2. Unite 4 – Vive la science! 17 

3.   
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Уџбеник за реализацију програма : Oh la la 3 

 



 

 

Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  Физика 

8.разред  

Годишњи фонд часова: 36 

 
Циљеви  и  задаци 
Заинтересовати ученике за физику као природну науку и проширити  знања из наставних тема за 8. разред.Заинтересовати ученике за 

експеримрнтални рад и осмишљавање  огледа који демонстрирају одређене физичке појаве.  

              

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 
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Назив наставнe теме 
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1. 1 

ОСЦИЛАТОРНО КРЕТАЊЕ 
6 

2. 2 

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 
6 

3. 3 

ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 
6 

4. 4 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 
8 



5. 5 

МАГНЕТНО ПОЉЕ 

 

4 

6. 6 

ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ 
4 

7. 7 

ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ СВЕТ 
2 
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                           Уџбеник за реализацију програма  
Млади физичар,чланци из разних научних часописа 

Уџбеник из физике за 8 разред основне школе, БИГЗ Уџбеник из физике за 8. разред основне школе,ЛОГОС  

 

 

 

   

 



Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  Хемија   

Годишњи фонд часова: 34 

 
Циљ дпдатне наставе наставнпг предмета:  

 Развијаое функципналне хемијске писменпсти; 

 разумеваое прпмена и ппјава у прирпди на пснпву стешених знаоа п хемијским ппјмпвима, тепријама, мпделима и закпнима; 

 псппспбљаваое ушеника за кпмуницираое кприщћеоем хемијских термина, симбпла, фпрмула и једнашина; 

 развијаое сппспбнпсти за извпђеое једнпставних хемијских истраживаоа; 

 развијаое сппспбнпсти за рещаваое тепријских и експерименталних прпблема; 

 развијаое лпгишкпг, апстрактнпг и критишкпг мищљеоа; 

 псампстаљиваое ушеника за тражеое и кприщћеое релевантних инфпрмација у разлишитим извприма (учбеник, наушнппппуларни 
шланци, интернет); 

 развијаое свести п важнпсти пдгпвпрнпг пднпса према живптнпј средини, пдгпварајућег и раципналнпг кприщћеоа и пдлагаоа 
разлишитих супстанци у свакпдневнпм живпту; 

 ппдстицаое ушенишке радпзналпсти, пптребе за сазнаоем п свпјствима супстанци у пкружеоу и ппзитивнпг става према ушеоу 
хемије; 

 развијаое свести п сппственим знаоима и сппспбнпстима и даљпј прпфесипналнпј пријентацији. 
 
Задаци : 

 пмпгућаваое ушеницима да разумеју наушни метпд кпјим се у хемији дплази дп сазнаоа; 

 ствараое наставних ситуација у кпјима ће ушеници дп сазнаоа дплазити на пснпву демпнстраципних пгледа, индивидуалних 
пгледа при кпјима ће ушеници развијати аналитишкп и критишкп мищљеое; 

 ствараое наставних ситуација у кпјима ће ушеници развијати експерименталне вещтине, безбеднп пп себе и друге; 

 псппспбљаваое ушеника за извпђеое једнпставних истраживаоа; 

 ствараое ситуација у кпјима ће ушеници примеоивати тепријскп знаое и експерименталнп искуствп за рещаваое тепријских и 
експерименталних прпблема; 



 ствараое ситуација у кпјима ће ушеници примеоивати стешенп знаое хемије за тумашеое ппјава и прпмена у реалнпм пкружеоу 

 пмпгућаваое ушеницима да крпз једнпставна израшунаваоа разумеју квантитативни аспект хемијских прпмена, кап и примену. 
         

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА 
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Назив наставнe теме 
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1. Хемијски елементи и једиоеоа  
 Дпбијаое хлпра реакцијпм НСl и калијум –пермангата. 

 Ппнащаое метала (Fe, Zn и Cu) у реакцији са разблаженпм  HCl.  

 Ппнащаое метала (Fe, Zn и Cu) у реакцији са разблаженпм HNO3. 

 Дпбијаое ампнијака и "ампнијашни впдпскпк" 

 Угљен-дипксид и симулација апарата за гащеое ппжара. 

 Дпбијаое пенущавпг псвежавајућег пића. 

 Кпрпзија метала и защтита  пд кпрпзије. 

 Улпга кисепника у прпцесу кпрпзије метала. 

 Защтитне превлаке-галванпстегија. 

10 

2. Класе непрганских једиоеоа  
 Прирпдни киселп-базни индикатпри.Испитиваое киселпсти раствпра спкпвима пд 

црвенпг купуса, цвекле, впћа и цвећа. 

 Дпказиваое неких катјпна: Ca+2, Cu+2, Fe+3. 

 Дпказиваое неких анјпна:  Cl,CO3, SO4. 

 Тврдпћа впде.Стална и прплазна тврдпћа впде. 

 Хидрплиза спли и експерименталнп испитиваое киселпсти впдених раствпра 
натријум-хлприда, натријум-бикарбпната и ампнијум-хлприда. 

5 

3. Угљпвпдпници  
 Експерименталнп дпказиваое угљеника и впдпника у прганским једиоеоима (скрпб и 

етанпл). 

 Тешни угљпвпдпници кап неппларни раствараши- раствараое јпда и масти у 

4 



медицинскпм бензину (n-хексану). 

 Разликпваое алкана и алкена у реакцији са раствпрпм калијум-перманганата и 
брпмнпм впдпм. 

 Сагпреваое угљпвпдпника кап егзптермна реакција. 

4.  Прганска једиоеоа са кисепникпм 
 Раздвајаое етанпла и впде. 

 Акрплеинска прпба-дехидратација глицерпла. 

 Дпбијаое антифриза мещаоем глицерпла и впде. 

 Разликпваое алдехида и кетпна-Тпленспва и Фелингпва прпба на фпрмалдехид и 
ацетпн. 

 Израшунаваое прпцентнпг елементарнпг састава прганских кисепнишних једиоеоа. 

6 

5. Биплпшки важна једиоеоа 
 Дпбијаое уља преспваоем или екстракцијпм семенки сунцпкрета. 

 Уклаоаое непријатнпг мириса ужеглих маснпћа екстракцијпм ппмпћу раствпра 
натријум-бикарбпната. 

 Реакција глукпзе и фруктпзе са Тпленспвим и Фелингпвим реаг.. 

 Разликпваое меда и сахарпзе. 

 Дпказиваое скрпба у намирницама јпднпм прпбпм. 

 Раствараое целулпзе и дпбијаое  целулпзних влакана.  

 Дпказиваое прптеина у узпрцима вуне, перја и беланцета ксантппрптеинскпм 
реакцијпм. 

 Дпказиваое пептидне везе у беланцету биуретскпм реакцијпм. 

9 
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Драгана Анђелкпвић, Татјана Недељкпвић, Хемија за псми разред пснпвне шкпле, Нпви Лпгпс, Бепград, 2009. 

Драгана Анђелкпвић, Татјана Недељкпвић, Радна свеска из хемије за псми разред пснпвне шкпле, Нпви Лпгпс, Бепград, 2009. 

Драгана Анђелкпвић, Татјана Недељкпвић, Збирка задатака са решеоима из хемије за псми разред пснпвне шкпле, Нпви Лпгпс, Бепград, 
2009. 
Jасминка Кпрплија, Дејан Данилпвић, Љуба Мандић: Хемија - збирка задатака за такмишаре VII и VIII разреда, VI издаое, ННК 
Интернаципнал, Бепград (2014) 
И друго. 



ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 
ПРВОГ ЦИКЛУСА 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 Упознавање са планом рада и опремљеност ученика прибором  
 Кућни ред у школи  
 Доношење одељењских правила 

 Промовисање рада и другарства као две основне вредности и мерила успеха у школи 

 

СЕПТЕМБАР 

 

 Учешће у активностима Дечје недеље 

 Шта је све насиље? 

 Крагујевачки октобар 
 Како реагујемо на насиље? 

 

ОКТОБАР 

 

 Успех и дисциплина у нашем одељењу  
 Писана и неписана правила 
 16.новембар-Међународни дан за толеранцију 
 Како се доносе правила... 

 

НОВЕМБАР 

 

  Правила понашања у школи 

 Та “тешка” реч-извини 
 Лепа реч и гвоздена врата отвара 
 На крају првог полугодишта 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 Разговор о првом просветитељу Светом Сави 
 Календар наших рођендана 

ЈАНУАР 

 

 Учествујемо у прослави Дана школе 
 Тамо где борави младост љубав побеђује насиље 
 Када бих могао, променио бих.. 
 Како помоћи другу кад има проблем и подршка ученицима од стране учитеља 

 

ФЕБРУАР 

 Живот у одељењу-однос дечака и девојчица 

 Прихватање личних проблема као изазова за њихово решавање 

 22.март-Светски дан воде 

 Занимљивости у природи     

 

МАРТ 

 

 Шалимо се али и радимо 
 7.април – Светски дан здравља 
 Вређање, сплеткарење   

 Како се чува тајна и коме поверити проблем 

 

АПРИЛ 

 

 Ругати се не значи шалити се 
 15.мај – Међународни дан породица 
 Шта је хуманост 
 Наша  очекивања за крај школске године 

 

МАЈ 

 

 Ја сам ученик школе без насиља 
 Ведар одељењски састанаk 

 

 

ЈУН 

 



ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ  ДРУГОГ ЦИКЛУСА 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 Oбавезе ученика на почетку школске године и опремљеност прибором и уџбеницима 
 Упознавање са кућним редом школе 
 Члан сам секције а волео бих да будем . . . 

 Организација пружања помоћи у превазилажењу тешкоћа у учењу (напомена: у складу са акционим 
планом самовредновања из области Подршка ученицима) 

 

СЕПТЕМБАР 

 

 Дечја права у дечјој недељи 
 Шта је све насиље? 
 Како реагујемо на насиље? 
 Насиље на телевизији 

 

ОКТОБАР 

 

 Анализа успеха на крају првог класификационог периода и идентификација ученика за 

додатну,допунску наставу 
 Агресивно понашање у школи 
 Та тешка реч „Извини“ 
 Моје слободно време 
 Утицај медија на младе 

 

НОВЕМБАР 

 

 Сида – превенција и заштита 
 Какво нам је одељење (мане и врлине) 
 Јаз генерација – ја и одрасли из мог окружења* 

 Анализа успеха на крају првог полугодишта 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 Разговор и решавање актуелних проблема у одељењу  
 Свети Сава – српски просветитељ  

ЈАНУАР 

 

 Одговоран сам за . . . 
 Тамо где борави младост љубав побеђује насиље 

 Проблеми са којима се сусрећемо и како их решавати 

 

ФЕБРУАР 

 Наше активности на очувању животне средине 
 Млади и болести зависности 
 Сукоб генерација 
 Право и лажно другарство 
 Бонтон 

 

МАРТ 

 

 Април Светски дан здравља 
 Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

 Омиљена књига 

 

АПРИЛ 

 

 Акција солидарности 
 Дан борбе против пушења 

 Екскурзија 

 

МАЈ 

 

 Постигли смо у овој години  

ЈУН 

 



ПРИЛОГ 1 

(СЕКЦИЈЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Драмска секција 

РАЗРЕД:5.-8. 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ: Ослобађање деце у простору и покрету, развијање маште и флексибилности кроз вежбе за коцентрацију и пажњу, 

говорне вежбе, монологе, дијалоге, мале драмске игре, оспособљавање за обављање сценских задатака (рецитовање, вођење програма, 

глуму), -упознавање са културом драмског стваралаштва, упознавање са основама драмског изражавања, богаћење и развијање маште и 

креативног начина мишљења, развој способности за самоконтролу, досетљивост, замишљање и имагинативност, развијање осећаја за лепо 

(потпуније естетско образовање) 

 

 
Редни 

број 

Наставни 

садржај 

Начин 

реализације 

( методе и облици 

рада) 

Активност 

ученика 

Активност наставника Време 

реализације 

1. Договор о раду 

и термину 

одржавања 

Индивидуални, 

групни 

пријављивање Упознавање ученика и 

записивање 

новембар 

2. Одабир ученика 

за драмску 

секцију  

Индивидуални излагање Објашњавање новембар 

3. Упознавање 

ученика са 

планом рада 

Индивидуални излагање Слушање децембар 

4. Указивање на 

основне 

чиниоце 

драмске секције 

Дијалошка, 

м.интерпретације 

тумачење Саветовање,објашњавање децембар 

5. Одабир 

текстова за 

извођење 

Групни Читање Саветовање,објашњавање децембар 

6. Активан рад на  Дијалошка, Читање Саветовање јануар 



програму Дана 

школе 

7. Увежбавање 

текстова и 

усавршавање 

елемената глуме 

Индивидуални Извођење Саветовање,објашњавање јануар 

8. Генералне пробе 

у сарадњи са 

другим 

секцијама 

М.интерпретације Слушање Договор фебруар 

9. Указивање на 

могуће пропусте 

Дијалошка Слушање Анализа март 

10. Анализа рада 

драмске секције 

Дијалошка Предлагање Анализа април 

 

        



Рецитаторске секције 

Разред: 5.-8. 

Годишњи фонд:36 
 

Редни 

број 

наставне 

теме 

Назив наставне теме Методе и облици 

рада( начин 

остваривања 

програма) 

Активности 

наставника 

Активнсти ученика Време реализације 

1. Договор раду Групни,дијалошка Упознаје 

ученике и 

записује 

Пријављивање Септембар 

2. Вежбе Индивидуални, 

метода 

интерпретације 

Слушање, 

упућивање 

Читање, рецитовање Октобар, новембар, 

децембар јануар, 

фебруар, март 

3. Такмичења Индивидуални, 

метода 

интерпретације 

Тумачење Рецитовање Април, мај 

                                                                                        
 
 
 



Литерарне секције  
 (ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА) 

 

 

 

Годишњи фонд:36 часова 

 

Циљеви рада Литерарне секције: 

-неговање лепоте писане речи; 

-стицање основних знања из области језичке културе; 

-могућност за надарене ученике да кроз рад секције покажу и надограде своје способности; 

-припрема и учешће ученика на литерарним конкурсима; 

-упознавање са књижевним делима различитих жанрова; 

-компаративно истраживање мотива; 

-истраживање језичког блага; 

-сусрети са песником; 

-уређење зидних новина; 

-уређење школског паноа; 

-посета библиотеци. 

Задаци рада Литерарне секције: 

-савладати вештине изражавања из  језичке културе; 

-препознавање књижевних родова и врста; 

-савладати технику писања писмених састава; 

-како се пише песма или приповетка; 

-писање драматизације, краћег одломка или дела; 

-коришћење говорних или писаних стилова; 

-стилска анализа састава или песме; 

-тематско писање и одабир радова. 

 

 
 

 



Редни 

број Наставни садржаји 

Начин реализације 

(облици,методе, технике,место 

одржавања) Активност 

наставника 
Активност ученика Време реализације 

1. Разговор о раду и евидентирање ученика 

o Индивидуални  

o М.писменог рада  

o Учионица 
 

Упознаје ученике и записује Пријављивање 

Септембар 2. Лепота и снага речи ( тумачење загонетке по избору ) 

o Индивидуални  

o М.писменог рада  

o Учионица 
 

Објашњавање 
Одабирање 

Тумачење 

3. 
Употреба управног и неуправног говора: 

Другарство је... 

o Индивидуални  

o М.писменог рада  

o Учионица 
 

Саветовање 

Објашњавање 
Примена наученог 

4. 
Писање дијалога у управном говору: Ана и Зоран 

размењују сличице 

o Индивидуални  

o М.писменог рада  

o Учионица 
 

Слушање 

Анализа 
Читање написаног 

Октобар 

5. 
Опис сећања: Како сам упознао свог друга 

(композиција састава, ретроспективно приповедање) 

o Индивидуални  

o М.писменог рада  

o Учионица 
 

Упућивање 
Писање 

Читање 

6. Изокренута прича 

o Индивидуални  

o М.писменог рада  

o Учионица 
 

Читање примера Писање 

7. Изокренута прича 

o Индивидуални  

o М.писменог рада  

o Учионица 
 

Анализа Читање 

8. Лепота и снага речи 

o Индивидуални  

o М.писменог рада  

o Учионица 
 

Договор Читање 

Новембар 9. Чари и ћуди природе у мом крају ( опис природе ) 

o Индивидуални  

o М.писменог рада  

o Учионица 
 

Саветовање Примена наученог 

10. Чари  и ћуди природе (опис природе ) 

o Индивидуални  

o М.писменог рада  

o Учионица 
 

Слушање 

Коментарисање 

Читање 

Исправљање 

11. Свети Сава – школска слава 

o Индивидуални  

o М.писменог рада  

o Учионица 
 

Изношење чињеница 
Слушање 

Дијалог 

Децембар 

12. Свети Сава – школска слава 

o Индивидуални  

o М.писменог рада  

o Учионица 
 

Одабир најбољих радова 
Предавање одштампаних 

радова 

13. Карађорђе (портрет) 

o Индивидуални  

o М.писменог рада  

o Учионица 
 

Предлагање 

Одговарање на питања 

Слушање 

Питање 
Јануар 

14. Карађорђе (портрет) 

o Индивидуални  

o М.писменог рада  

o Учионица 
 

Одабирање најбољих радова 
Предавање одштампаних 

радова 
Фебруар 



15. Како се пише песма 

o Индивидуални  

o М.писменог рада  

o Учионица 
 

Читање савета 
Слушање 

Усвајање 

16. Писање песме 

o Индивидуални  

o М.писменог рада  

o Учионица 
 

Контрола Писање 

Март 

17. Читање песама 

o Индивидуални  

o М.писменог рада  

o Учионица 
 

Слушање Читање 

18. Писање извештаја о резултатима истраживања 

o Индивидуални  

o М.писменог рада  

o Учионица 
 

Изношење чињеница 
Слушање 

Писање 

Април 

19. Писање извештаја о резултатима истраживања 

o Индивидуални  

o М.писменог рада  

o Учионица 
 

Анализа Читање радова 

20. Поздравни говор  (за крај школске године) 

o Индивидуални  

o М.писменог рада  

o Учионица 
 

Саветовање Усвајање чињеница 

Мај 

21. Поздравни говор  (за крај школске године) 

o Индивидуални  

o М.писменог рада  

o Учионица 
 

Слушање 

Коментарисање 

Саветовање 

Читање радова 

 



Секција страних језика  

РАЗРЕД:5.-8. 

Редни 

број 

Наставни 

садржај 

Начин реализације 

( методе и облици рада) 

Активност ученика Активност наставника Време 

реализације 

1. 

 Дан Језика, 

Дечија 

недеља (6) 

 Договори, излагање, 

дискусија, индивидуални, 

рад у пару, групни 

 Вербално-текстуална, 

решавање проблема, 

илустративна 

 Учионица, летња позорниц 

школе 

 Организује, 

припрема, прати, 

помаже, планира, 

мотивише, 

едукује,учествује, 

вреднује   

 Усваја нова знања, 

дефинише нове 

појмове, именује, 

посматра, пише, 

комбинује, решава 

проблеме, илуструје и 

графички представља, 

конструише 

 Септемба

р 

 Октобар  

2.  

Драматизаци

ја текста 

(читалачке 

пробе, 

сценске 

пробе и 

наступи) (15)  

 Индивидуални, рад у пару, 

групни 

 Вербално-текстуална, 

учење путем 

открића,драматизација, 

учење кроз израз и покрет  

 Учионица, сцена дома 

културе 

 Организује, 

припрема, режира, 

прати, помаже, 

планира, 

мотивише, 

едукује,учествује, 

вреднује  

 Усваја нова знања, 

дефинише нове 

појмове, представља, 

именује, посматра, 

комбинује, решава 

проблеме, илуструје  

 Септемба

р - Јануар 

3. 

 Дан Школе 

(4) 

 Индивидуални, рад у пару, 

групни 

 Вербално-текстуална, 

учење путем 

открића,драматизација, 

учење кроз израз и покрет  

 Учионица, сцена дома 

културе 

 Организује, 

припрема, режира, 

прати, помаже, 

планира, 

мотивише, 

едукује,учествује, 

вреднује 

Усваја нова знања, дефинише 

нове појмове, представља, 

именује, посматра, комбинује, 

решава проблеме, илуструје  

Фебруар  

4.  

 

 Индивидуални, рад у пару, 

групни,  

 Организује, 

припрема, прати, 

Усваја нова знања, дефинише 

нове појмове, представља, 
 У току 

школске 



ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ: Осигурати  да сви ученици примењују стечену  базичну језичку писменост у одговарајућем енглеском окружењу, 

да напредују у савладавању  одговарајућих  стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост 

за предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика. 

 

 
 

 Филм, 

музика и 

медији (5) 

  

 

 

 

 

 Вербално-текстуална, 

учење путем открића, 

дискусија, драматизација 

 Учионица, биоскоп 

помаже, планира, 

мотивише, 

едукује,учествује, 

вреднује  

именује, посматра, комбинује, 

решава проблеме, илуструје  

године 

5. 

 Књижевни 

текстови 

 Излагање садржаја теме, 

колективни, индивидуални, 

рад у пару, групни 

 Вербално-текстуална, 

учење путем открића, 

решавање проблема, 

илустративна, 

демонстрације 

 Учионица 

 Организује, 

припрема, прати, 

помаже, планира, 

мотивише, 

едукује,учествује, 

вреднује  

 Усваја нова знања, 

дефинише нове 

појмове, именује, 

посматра, пише, 

комбинује, решава 

проблеме, дискутује, 

анализира текст 

 У току 

школске 

године 



Математичка секција   

 

Разред: V, VI                 Годишњи фонд:36 

Циљеви и задаци  рада математичке секције је богатији и садржајнији рад са даровитим ученицима, али и са ученицима који желе да сагледају и другу страну 

математике као науке, а на коју немају могућности да наиђу у редовној настави. Ученици се тако мотивишу за решавање разних животних проблема што, опет, 

подстиче сваког ученика на математичку мисао кроз игру и забаву. 

 
Редни 

број 

наставне 

теме 

НАЗИВ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

(облици рада, методе, технике, место 
одржавања) 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

1. 

Математички 

симболи и термини        

( 2 ) 

 

 Излагање садржаја теме, 

колективни, индивидуални, рад у 

пару, групни 

 Вербално-текстуална, учење путем 

открића, решавање проблема, 

илустративна 

 Учионица 

 Организује, 

припрема, прати, 

помаже, планира, 

мотивише, 

едукује,учествује, 

вреднује  

 Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове, 

именује, посматра, пише, 

комбинује, решава 

проблеме, илуструје и 

графички представља, 

конструише 

Септембар 

2. 

Скупови – 

текстуални задаци; 

Комбинаторика-

пребројавање      

(4)  

 Излагање садржаја теме, 

колективни, индивидуални, рад у 

пару, групни 

 Вербално-текстуална, учење путем 
открића, решавање проблема, 

илустративна, демонстрације 

 Учионица 

 Организује, 

припрема, прати, 

помаже, планира, 

мотивише, 
едукује,учествује, 

вреднује  

 Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове, 

именује, посматра, пише, 

комбинује, решава 
проблеме, илуструје и 

графички представља,  

Октобар 

 

3. 

Дешифровање 

рачунских 
операција; 

Дељивост бројева; 

Пар- непар; 

Магичне фигуре                 

(4) 

 Излагање садржаја теме, 

колективни, индивидуални, рад у 

пару, групни 

 Вербално-текстуална, учење путем 

открића, решавање проблема, 

илустративна, демонстрације 

 Учионица 

 Организује, 

припрема, прати, 

помаже, планира, 

мотивише, 

едукује,учествује, 

вреднује  

 

 

 Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове, 

именује, посматра, пише, 

комбинује, решава 

проблеме, илуструје и 

графички представља 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Новембар 

 

 

 

 



4. 

 

 

Проблеми са 

разломцима; 

Проценти (5) 

 

 
 

 Излагање садржаја теме, 

колективни, индивидуални, рад у 

пару, групни 

 Вербално-текстуална, учење путем 

открића, решавање проблема, 

илустративна, демонстрације 

 Учионица 

 Организује, 

припрема, прати, 

помаже, планира, 

мотивише, 

едукује,учествује, 

вреднује  

 Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове, 

именује, посматра, пише, 

комбинује, решава 

проблеме, илуструје и 

графички представља 

Децембар 

5. 

Квадрат и 

правоугаоник; 

Коцка и квадар (4) 

 Излагање садржаја теме, 

колективни, индивидуални, рад у 

пару, групни 

 Вербално-текстуална, учење путем 

открића, решавање проблема, 

илустративна, демонстрације 

 Учионица 

 Организује, 

припрема, прати, 

помаже, планира, 

мотивише, 

едукује,учествује, 

вреднује  

 Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове, 

именује, посматра, пише, 

комбинује, решава 

проблеме, илуструје и 

графички представља, 

конструише 

Јануар 

Фебруар 

6. 

Мачке и мишеви; 

Пресипања; 

Мерења            ( 4) 

 Излагање садржаја теме, 

колективни, индивидуални, рад у 

пару, групни 

 Вербално-текстуална, учење путем 

открића, решавање проблема, 
илустративна, демонстрације 

 Учионица 

 Организује, 

припрема, прати, 

помаже, планира, 

мотивише, 

едукује,учествује, 
вреднује  

 Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове, 

именује, посматра, пише, 

комбинује, решава 

проблеме, илуструје и 
графички представља,  

Фебруар 

Март 

7. 

«Мислиша»-

такмичарски 

задаци (5) 

 
 

 

 Индивидуални, рад у пару, групни 

 Учење путем открића, решавање 

проблема 

 Учионица 

 Организује, 

припрема, прати, 

помаже, планира, 

мотивише, 

едукује,учествује, 

вреднује  

 Усваја нова знања, пише, 

комбинује, решава 

проблеме, илуструје и 

граф. представља,  

Март 

Април 

8. 

Задаци логичко-

комбинаторне 

природе; 

Дирихлеов 

принцип (4) 

 Излагање садржаја теме, 

колективни, индивидуални, рад у 

пару, групни 

 Вербално-текстуална, учење путем 
открића, решавање проблема, 

илустративна, демонстрације 

 Учионица 

 Организује, 

припрема, прати, 

помаже, планира, 

мотивише, 

едукује,учествује, 
вреднује  

 Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове, 

именује, посматра, пише, 

комбинује, решава 

проблеме, илуструје и 
графички представља 

Април 

Мај 

9. 

Конструкције са 

применама 

симетрије (4) 

 Излагање садржаја теме, 

колективни, индивидуални, рад у 

пару, групни 

 Организује, 

припрема, прати, 

помаже, планира, 

 Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове, 

именује, посматра, пише, 

Мај 

Јун 



 Вербално-текстуална, учење путем 

открића, решавање проблема, 

илустративна, демонстрације 

 Учионица 

мотивише, 

едукује,учествује, 

вреднује  

комбинује, решава 

проблеме, илуструје и 

графички представља, 

конструише 

 

Математичка секција    

 

Разред: VII, VIII                 Годишњи фонд: седми 36, осми 34 

Циљеви и задаци  рада математичке секције је богатији и садржајнији рад са даровитим ученицима, али и са ученицима који желе да 

сагледају и другу страну математике као науке, а на коју немају могућности да наиђу у редовној настави. Ученици се тако мотивишу за 

решавање разних животних проблема што, опет, подстиче сваког ученика на математичку мисао кроз игру и забаву. 

 
Редни 

број 

настав

не теме 

НАЗИВ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

(облици рада, методе, технике, место 

одржавања) 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

1. 

Математички 

симболи и 

термини ( 2 ) 

 Излагање садржаја теме 

 Вербално-текстуална, учење путем 

открића, решавање проблема, 

илустративна 

 Учионица 

 Организује, припрема, 

прати, помаже, планира, 

мотивише, 

едукује,учествује, 
вреднује  

 Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове, 

именује, посматра, пише  

Септембар 

2. 

Историја 
математике- 

познати 

математичари 

(2) 

 Излагање садржаја теме 

 Вербално-текстуална, учење путем 

открића 

 Учионица 

 Организује, припрема, 

прати, помаже, планира, 

мотивише, 

едукује,учествује, 

вреднује  

 Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове, 

именује, посматра, пише Октобар 

3. 

Комбинаторна 

геометрија; 

Тачка, права, 

раван (4) 

 Излагање садржаја теме, колективни, 

индивидуални, рад у пару, групни 

 Вербално-текстуална, учење путем 
открића, решавање проблема, 

илустративна, демонстрације 

 Учионица 

 Организује, припрема, 

прати, помаже, планира, 

мотивише, 
едукује,учествује, 

вреднује  

 Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове, 

именује, посматра, пише, 
комбинује, решава 

проблеме, илуструје и 

графички представља 

 

 

 

Октобар 

Новембар 



4. 

 

 
Примена 

Питагорине 

теореме (4) 

 

 Излагање садржаја теме, колективни, 

индивидуални, рад у пару, групни 

 Вербално-текстуална, учење путем 

открића, решавање проблема, 

илустративна, демонстрације 

 Учионица 

 Организује, припрема, 

прати, помаже, планира, 

мотивише, 

едукује,учествује, 

вреднује  

 Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове, 

именује, посматра, пише, 

комбинује, решава 

проблеме, илуструје и 

графички представља, 

коструишe 

 

Новембар 

Децембар 

5. 

 Дељивост 

бројева; 

Конгруенције 

(4) 

 Излагање садржаја теме, колективни, 

индивидуални, рад у пару, групни 

 Вербално-текстуална, учење путем 
открића, решавање проблема, 

илустративна, демонстрације 

 Учионица 

 Организује, припрема, 

прати, помаже, планира, 

мотивише, 
едукује,учествује, 

вреднује  

 Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове, 

именује, посматра, пише, 
комбинује, решава 

проблеме, илуструје и 

графички представља 

 

Децембар 

Јануар 

6. 

 Једначине и 

неједначине са 
апсолутним 

вредностима (4) 

 Излагање садржаја теме, колективни, 

индивидуални, рад у пару, групни 

 Вербално-текстуална, учење путем 

открића, решавање проблема, 

илустративна, демонстрације 

 Учионица 

 Организује, припрема, 

прати, помаже, планира, 

мотивише, 

едукује,учествује, 

вреднује  

 Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове, 

именује, посматра, пише, 

комбинује, решава 

проблеме, илуструје и 

графички представља 

 

Јануар 
Фебруар 

7. 

Круг- тетиве и 

тангенте   

( 4) 

 Индивидуални, рад у пару, групни 

 Учење путем открића, решавање 

проблема 

 Учионица 

 Организује, припрема, 

прати, помаже, планира, 

мотивише, 
едукује,учествује, 

вреднује  

 Усваја нова знања, пише, 

комбинује, решава 

проблеме, илуструје и 
граф. представља, 

коструише 

 

 

Март 

 

8. 

«Мислиша»-

такмичарски 

задаци (4) 

 Излагање садржаја теме, колективни, 

индивидуални, рад у пару, групни 

 Вербално-текстуална, учење путем 

открића, решавање проблема, 

илустративна, демонстрације 

 Учионица 

 Организује, припрема, 

прати, помаже, планира, 

мотивише, 

едукује,учествује, 

вреднује  

 Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове, 

именује, посматра, пише, 

комбинује, решава 

проблеме, илуструје и 

графички представља 

 

 

Март 

Април 

 

9. 

 Задаци 

логичко-

комбинаторне 

природе (3) 

 Излагање садржаја теме, колективни, 

индивидуални, рад у пару, групни 

 Вербално-текстуална, учење путем 

открића, решавање проблема, 

илустративна, демонстрације 

 Учионица 

 Организује, припрема, 

прати, помаже, планира, 

мотивише, 

едукује,учествује, 

вреднује  

 Усваја нова знања, 

дефинише нове појмове, 

именује, посматра, пише, 

комбинује, решава 

проблеме, илуструје и 
графички представља 

 

Мај 

Јун 

10. Елементи  Излагање садржаја теме, колективни,  Организује, припрема,  Усваја нова знања, Јун 



вероватноће и 

статстике (3) 

индивидуални, рад у пару, групни 

 Вербално-текстуална, учење путем 

открића, решавање проблема, 

илустративна, демонстрације 

 Учионица 

прати, помаже, планира, 

мотивише, 

едукује,учествује, 

вреднуј 

дефинише нове појмове, 

именује, посматра, пише, 

комбинује, решава 

проблеме, илуструје и 

графички представља 

 

 



Историјска секција 

Разред: 5.-8. 
Годишњи фонд:36 

Циљеви и задаци: Ове школске године поводом обележавања 200 година Другог српског устанка по плану историјске секције је 

детељније упознавање ученика са овим догађајем и развојем кнежевине Србије све до одласка са власти Милоша Обреновића уз 

упознавање и тумачење извора везаних за овај период  и уз планиране посете историјским локалитетима и музеју или архиву..Ученици 

треба да стекну и прошире знања о нациналној историји тога периода и овладају вештинама коришћења историјских извора. 
Редни 

број 

настав

не теме 

Назив наставне 

теме 

Методе и облици рада( начин 

остваривања програма) 

Активности наставника Активнсти 

ученика 

Време реализације 

1. Начин рада 

секције,пријава 

чланова,договор 

о садржајима 

Дијалошка,монолошка  Упознавање 

ученика,евидентирање 

пријава септембар 

2. Слом Првог 

српског устанка 

и последице 

Дијалошко-

монолошка,демонстрација,фронта

лни,рад у групама 

Дискутује,предаје,тум

ачи изворе 

Дискутује,тума

чи изворе 

октобар 

3. Други српски 

устанак 

Дијалошко-

монолошка,демонстрација,фронта

лни,рад у групама 

Дискутује,предаје,тум

ачи изворе 

 

Дискутује,тума

чи изворе 

новембар 

4. Владавина кнеза 

Милоша 

Дијалошко-

монолошка,демонстрација,фронта

лни,рад у групама 

Дискутује,предаје,тум

ачи изворе 

Дискутује,тума

чи изворе 

Децембар,јануар,фебр

уар 

5. Крагујевац као 

престоница 

Србије 

Дијалошко-

монолошка,демонстрација,фронта

лни,рад у групама 

Дискутује,предаје,тум

ачи изворе 

Дискутује,тума

чи изворе 

Март,април 

6. Припрема и групни дискутује дискутује мај 



посета 

историјском 

локалитету 
7. Посета музеју 

или архиву 

групни дискутује дискутује мај 

8, Израда есеја индивидуални дискутује Пише и чита 

есеј 

мај 

 

 



Млади физичар 

Разред: 6.-8.  
Годишњи фонд:36 
Редни 

број 
 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

  

 

МЕТОДЕ И 

ОБЛИЦИ 

РАДА 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА И 

УЧЕНИКА 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

1 Дијаграми зависности брзине и пута од времена  

Дијалошка 

метода 

Метода 

писаних 

радова, 

коришћење 

литературе. 

Експеримента

лна метода  

Метода 

писаних 

радова 

Наставник: 

Задаје тему, усмерава, помаже у 

реализацији. 

Објашањава теорију, помаже, даје 

упутства. 

Упућује на литературу, прикупља 

занимљивости, буди интересовање 

код ученика за решавање проблема 

и лакше учење. Активно слуша,  

Ученик: 

Слуша записује, прикупља 

материјал и реализује 

Прикупња занимљивости, речава, 

сам осмишљава укрштенице, 

питалице, загонетке... 

Прикупља потребљн материјал., 

реализује екперимент, записује, 

размишља, доноси закључке. 

Користи литературу, прикупља 

податке о жиботу и раду научника 

записује 

. 

септембар 

2 Израда паноа и постављање истог у кабинету 

физике 

октобар 

3 Огледи типа»уради сам» октобар 

4 Како направити свој електроскоп новембар 

5 Игре у насави физике: анаграм, домине, 

загонетке, укрштеница, асоцијације, физикопис 

новембар 

6 Мерење висинске разлике између две тачке у 

простору 

Децембар 

7 Никола Тесла-живот и дело Јануар 

8 Електрична струја од Волте до Тесле Фебруар 

9 Како направити ауто који може да се креће март 

10 Међусобно деловање тела,врсте сила април 

11 Баждарење динамометра април 

12 Змај, може ли магнетна сила да надвлада 

гравитациону 

Мај 

13 Магнетна регата Мај 

14 Занимљиви  рачунски задаци јун 

15 Равнотежа јун 



Секција из хемије 

Годишњи фонд:34 
Циљеви и задаци: 
 

 Рад са талентованим и заинтересованим ученицима 
 Развијање способности за решавање сложенијих теоријских и експерименталних проблема 
 Развијање логичког мишљења и критичког става према раду 
 Развијање такмичарског духа 
 Развијање способности код талентованих и заинтересованих ученика за тражење информација у различитим изворима – 

ИНТЕРНЕТ , научно популарни чланци , помоћна литература из библиотеке 
 Развијање свести о важности да се савладају одговарајући садржаји из хемије како за даље школовање тако и за свакодневни живот 

 

Задаци секције из хемије : 

 

 Омогућује талентованим и заинтересованим ученицима да разумеју сложеније научне методе којима се у хемији долази до сазнања 
 Омогућује да сагледају развој различитих технологија 
 Стварање ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне вештине ; правилно и безбедно руковати лабораторијским 

прибором , посуђем , супстанцама 

 Оспособљављње ученика за извођење једноставних истраживања 

 Омогућити ученицима да кроз сложенија истраживања разумеју квантитативни аспект хемијских промена и његову практичну 

примену 

 Омогућити ученицима да стекну знања о квалитативној и квантитативној анализи како би се припремили за такмичења 

 Омогућити ученицима дасе припреме за квалификационе испите у даљем школов



 

Редни 

број 

наста

вне 

теме 

Назив 

наставне 

теме 

Методе и облици рада( начин 

остваривања програма) 

Активности наставника Активнсти ученика Време 

реализац

ије 

1  

 

 

. Неметали, 

оксиди 

неметала, 

киселине 
 

Метода разговора 

Дискусије-мозгалица 

Демонстративна 

Лабораторијско експериментална 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

- Даје информације и инструкције, 

припрема посуђе, прибор и 

материјал. Подстиче, надгледа и 

усмерава, Припрема писани 

материјал  

 

 активно учествовање у 

комуникацији; постављање 

питања, одговарање 

вербално или невербално-

слуша, бележи-посматра-

извођење огледа-

закључивање, уочавање, 

објашњавање 

Септемба

р- 

октобар 

2.  

 

. Метали, 

оксиди 

метала, 

хидроксиди 

(базе) 

 

 

- Метода разговора 

Дискусије-мозгалица 

Демонстративна 

Лабораторијско експериментална 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

Даје информације и инструкције, 

припрема посуђе, прибор и 

материјал. Подстиче, надгледа и 

усмерава, Припрема писани 

материјал , припрема и изводи 

демонстрационе огледе. Вреднује 

напредак ученика 

постављање питања, 

одговарање вербално или 

невербално-слуша, бележи-

посматра 

Октобар-

новембар 

3 
 

. Соли 
 

 

- Метода разговора 

Дискусије-мозгалица 

Демонстративна 

Лабораторијско експериментална 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

Даје информације и инструкције, 

припрема посуђе, прибор и 

материјал. Подстиче, надгледа и 

усмерава, Припрема писани 

материјал , припрема и изводи 

демонстрационе огледе. Вреднује 

напредак ученика у савладавању 

градива и техника 

; постављање питања, 

одговарање вербално или 

невербално-слуша, бележи-

посматра 

Новембар 

4.  Електролит

ичка 

дисоцијаци

ја 

киселина, 

Метода разговора 

Дискусије-мозгалица 

Демонстративна 

Лабораторијско експериментална 

-индивидуални 

Припрема писани материјал, 

вреднује напредак ученика, 

подстиче ученике 

; постављање питања, 

одговарање вербално или 

невербално-слуша, бележи-

посматра 

децембар 



хидроксида 

(база) и 

соли 

-групни 

-рад у пару 

5.  
 

Угљоводон

ици 

 

 

Метода разговора 

Дискусије-мозгалица 

Демонстративна 

Лабораторијско експериментална 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

Припрема писани материјал, 

вреднује напредак ученика, 

подстиче ученике 

бележење 

извођење закључака 

децембар 

6 

 

Органска 

једињења 

са 

кисеоником 

Метода разговора 

Дискусије-мозгалица 

Демонстративна 

Лабораторијско експериментална 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

Даје информације и инструкције, 

припрема посуђе, прибор и 

материјал. Подстиче, надгледа и 

усмерава, Припрема писани 

материјал , припрема и изводи 

демонстрационе огледе. Вреднује 

напредак ученика у савладавању 

градива и техника 

постављање питања, 

одговарање вербално или 

невербално-слуша, бележи-

посматра 

Јануар- 

фебруар 

7.  
 

Биолошки 

важна 

органска 

једињења 

 

Метода разговора 

Дискусије-мозгалица 

Демонстративна 

Лабораторијско експериментална 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

Даје информације и инструкције, 

припрема посуђе, прибор и 

материјал. Подстиче, надгледа и 

усмерава, Припрема писани 

материјал , припрема и изводи 

демонстрационе огледе. Вреднује 

напредак ученика у савладавању 

градива и техника 

 

 постављање питања, 

одговарање вербално или 

невербално-слуша, бележи-

посматра 

Март-

април 

8.  

 

. Хемија 

животне 

средине 

 

 

Метода разговора 

Дискусије-мозгалица 

Демонстративна 

Лабораторијско експериментална 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

Припрема писани материјал, 

вреднује напредак ученика, 

подстиче ученике 

Извођење огледа 

Сређивање радног места 

Мај  



Млади биолози 

ПЛАН РАДА БИОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ  

 

Наставни садржаји Начин остваривања Активности 

 наставника 

Активности  

ученика 

Време 

реализације 

1.- Наша околина утиче на               

наше здравље. 

Самостални рад, 

демонстрација. 

Израда плана, 

 реализација, контрола.  

Уређивање учионица, 

озелењавање учионица и 

ходника. 

Септембар 

2.-Упознај дрвеће на 

основу плодова и сачини 

збирку. 

Практични рад, 

демонстрација, излагање. 

Едукација и помоћ при 

изради збирке. 

Прикупљање и 

разврставање плодова. 

Октобар 

(5.разред) 

3.-Живот и рад познатих 

научника: Џејмс Вотсон и 

Френсис Крик – грађа 

ДНК. 

Вербално-текстуална,  

цртање, излагање, 

демонстрација. 

Организује, упућује, 

мотивише. 

Усваја нова знања, 

повезује, закључује. 

Октобар 

(7.разред) 

4.-Отисци прстију – 

дерматоглифи. 

Индивидуални рад, 

демонстрација. 

Показује илуструје,  

помаже. 

Прави збирку отисака и 

одређује учесталост истих. 

Новембар 

(7.разред) 

5.-Мерење висине 

дрвенастих биљака. 

Демонстрација, групни рад 

(школско двориште) 

Показује, контролише, 

едукује 

Црта, мери, израчунава. Новембар 

(8.разред) 

6.-Постављање кућица и 

хранилишта за птице. 

Практични рад, излагање 

садржаја теме. 

Организује, едукује, 

мотивише. 

Израда кућица за птице и 

храњење птица. 

Новембар 

(6.разред) 

 

7-.Посматрање стома. 

Лабораторијски рад, 

индивидуални, 

демонстрација. 

Показује, илуструје, 

 помаже. 

Микроскопира, 

црта,повезује. 

Децембар 

(5.разред) 

8.-Заштита и прехрањивање 

птица. 

Практични рад, праћење и 

храњење птица током зиме. 

Организује, усмерава, 

контролише. 

Прати, уочава, закључује. Децембар 

(6.разред) 

9.-Посматрај бубе – на 

трагу гусенице. Свилена 

буба. 

Излагање садржаја, 

демонстрација, илустрација, 

самостални рад. 

Планира, контролише, 

едукује. 

Излаже, црта, повезује. Децембар 

(6.разред) 

10.-Општа правила 

састављања дневних 

оброка. 

Демонстрација, групни рад, 

излагање. 

 

 

 

Едукација и помоћ при 

изради јеловника. 

Усвојити јеловник према 

узрасту и врсти 

активности. 

 

Фебруар 

(7.разред) 



Наставни садржаји Начин остваривања Активности  

наставника 

Активности 

 ученика 

Време 

реализације 

11.-Вођење фенолошког 

календара. Клијање семена 

пасуља. 

Експериментални рад, 

демонстрација, излагање. 

Едукација, инструкција Извиди експеримент, 

прати, повезује, усваја. 

Фебруар 

(5.разред) 

12.-Порекло гајених 

биљака. 

Вербално-текстуална, 

излагање, демонстрација. 

Организује, упућује, 

мотивише. 

Усваја нова знања, 

повезује, закључује. 

Март 

(5.разред) 

13.-Рециклажа отпада – 

рециклажа старе хартије. 

Практични рад,  

групни рад. 

Организација, едукација, 

демонстрација. 

Израда папира од старе 

хартије. 

Март 

(8.разред) 

14.-Албинизам. Читање литературе, 

дискусија. 

Објашњава, упућује на 

Интернет, мотивише. 

Усваја нова знања, 

повезује, закључује. 

Март 

(6.разред) 

15.-Указивање прве помоћи 

повређенима. 

Демонстрација,  

групни рад. 

Организација, едукација, 

демонстрација. 

Примењује научено, 

повезује, уопштава. 

Април 

(7.разред) 

16.-Заштита шума од 

губара. Егзотичне врсте 

птица. 

Групни рад, излагање. 

(школско двориште) 

Организује, едукује. Посматрање, 

праћење,скидање ларви  

губара са стабла дрвећа. 

Април 

(6.разред) 

17.-Рад у школском врту. Демонстрација,  

групни рад. 

Набавка садница, 

организација. 

Сађење и нега садница. Април 

18.-Угрожене врсте биљака 

и животиња у Србији. 

Вербално – текстуална, 

излагање, демонстрација. 

Организује, упућује, 

мотивише. 

Усваја нова знања, 

повезује, закључује. 

Април 

(8.разред) 

19.-Додаци храни – 

адитиви. Брза храна. 

Вербално – текстуална, 

излагање, демонстрација. 

Организује, упућује, 

мотивише. 

Читање литературе и 

Интернет страница. 

Мај 

(8.разред) 

20.-Трагање за фосилима. Излагање, демонстрација, 

илустрација. 

Едукација, инструкција. Усваја нова знања, црта, 

повезује, закључује. 

Мај 

(6.разред) 

21-.Израда хербаријума и 

постављање изложбе 

најуспешнијих радова. 

Практични рад, 

индивидуални рад. 

Едукација, инструкција, 

организација. 

Израда хербаријума и 

излагање радова. 

Мај 

(5.разред) 

 

                                                               

 



Техничка секција:Техничко стваралаштво 

Разред: 5 - 8 
Годишњи фонд: 36 

Циљеви и задаци: 
Ученике упознати са техничко - технолошким развојним окружењем кроз стицање основне техничке и информатичке писмености, развојем 

техничког мишљења, техничке културе, радних вештина и културе рада. Употреба рачунара на техничкој  оперативној основи система и 

разних програма, развијања практичних способности, реализација идеја на сопственом пројекту, креативност и оригиналност, развијање 

технике прецизности, стицање радних навика, тимски рад, коришћење мерних инструмената, мере заштите, упознавању економских, 

социјалних, техничко - технолошких, еколошких и етичких аспеката рада и производње и њиховог утицаја на развој друштва итд . 

 

Редни 

број 
Назив наставне теме 

Методе и облици рада( начин 

остваривања програма) 

Активности 

наставника 

Активнсти 

ученика 

Време 

реализације 

1. 
МАКЕТЕ И МОДЕЛИ 

 

 

Фронтални 

индивидуални, 

Вербална 

демонстративна.пр

актичан рад 

Објашњава, 

подстиче, 

подржава, 

помаже, 

упућује, 

реализује, 

прилагођава, 

вреднује, 

оцењује, 

припрема, 

координира 

 

 

 

 

 

Посматра, 

запажа, 

записује, 

усваја, 

уочава, 

црта, 

примењује, 

осмишљава 

Септембар 

2. 
АУТО МОДЕЛАРСТВО 

 

Фронтални 

индивидуални, 

Вербална 

демонстративна.пр

актичан рад 

Октобар 

3. 

БРОДО МОДЕЛАРСТВО 

 

Фронтални 

индивидуални, 

Вербална 

демонстративна.пр

актичан рад 

Новембар 

4. 
РАКЕТНО 

МОДЕЛАРСТВО 

Фронтални 

индивидуални, 

Вербална 

демонстративна.пр

актичан рад 

Децембар 

5. 
ВАЗДУХОПЛОВНО 

МОДЕЛАРСТВО 

Фронтални 

индивидуални, 

Вербална 

демонстративна.пр

актичан рад 

Јануар 

Фебруар 

6. 

ОД ИДЕЈЕ ДО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Фронтални 

индивидуални, 

Вербална 

демонстративна.пр

актичан рад 

Фебруар 

Март 

Април 

Мај 

Јун 



Секција млади географи 

Разред: 5.-8. 
Годишњи фонд:36 

Циљеви и задаци: Подстицање и проширивање интересовања ученика за географију, као и развој њихових склоности и способности у 

функцији професионалног опредељења.Развијање комуникационих способности ученика, способности да изнесу идеје, да наводе аргументе, 

да доносе одлуке и преузму одговорности.Кроз решавање задатака ученици треба да развију способност за решавање свакодневних 

проблемских ситуација 

Ред.бр. 

наставне 

теме 

Назив наставне теме 

Методе и облици 

рада (начин 

остваривања 

програма) 

Активности 

наставника 

Активнсти 

ученика 

Време 

реализације 

1 Вaсиoнa и Зeмљa ( упoзнaвaњe учeниka сa упoтрeбoм тeлeсkoпa)  

 

 

 
 

 

 

 

 

Излагање садржаја; 

групни, индивидуални; 

Методе разговора и 

усменог излагања; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Организује, 

прати, 

припрема, 

помаже, 

планира, 

едукује, 
вреднује 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Посматрање, 

записивање, 

решавање 

проблема, 

попуњавање 

немих карата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

септембар 

2 Сунчев систем: Сунце, планете, комете, метеори септембар 

3 Облик и величина земље: континенти, океани, глобус септембар 

4 Плaнeтa Зeмљa – Зeмљинa kрeтaњa (рoтaциja, револуција) септембар 

5 
Плaнeтa Зeмљa – унутрaшњa  грaђa ( изрaдa пoпрeчнoг прeсeka 

прoфилa вулkaнсke kупe) 
октобар 

6 Географска мрежа, географска ширина и дужина октобар 

7 
Гeoгрaфсka kaртa (koришћeњe koмпaсa,oриjeнтaциja kaртe, 

kрeтaњe пo aзимуту...) 
октобар 

8 
Aтмoсфeрa (kлимaтсkи eлeмeнти и њихoвo мeрeњe и kлимaтсkи 

фakтoри и цртaњe kлимa диjaгрaмa 
октобар 

9 
Хидрoсфeрa ( цртaњe рeчнoг систeмa,рeчнoг сливa и рeчнe мрeжe 

и oдрeђивaњe вoдoстaja рeka) 
децембар 

10 
Биљни и живoтињсkи свeт (сakупљaњe фoтoгрaфсkoг мaтeриjaлa 

зa изрaду г. aлбумa) 
децембар 

11 
Стaнoвништвo и нaсeљa (брoj,рaспoрeд,струkтурa,прирoдни 

прирaштaj,мигрaциje и типoви нaсeљa и њихoвa фунkциoнaлнoст) 
децембар 

12 
Стaнoвништвo и нaсeљa (сakупљaњe фakтoгрaфсkoг мaтeриjaлa зa 

изрaду гeoгрaфсkoг aлбумa – Свeтсke прeстoницe 
децембар 

13 Цртaњe тeмaтсkих kaрaтa Eврoпe јануар 

14 Изрaдa гeoгрaфсkих пaнoа Еврoпe јануар 

15 Цртaњe тeмaтсkих kaрaтa Азије фебруар 

16 Изрaдa гeoгрaфсkих пaнoа Азије фебруар 



17 Цртaњe тeмaтсkих kaрaтa Африке  

 

 

 

 

 

 

Излагање садржаја; 

групни, индивидуални; 

Методе разговора и 
усменог излага 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Организује, 

прати, 

припрема, 

помаже, 

планира, 

едукује, 

вреднује 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Посматрање, 

записивање, 

решавање 

проблема, 

попуњавање 

немих 

март 

18 Изрaдa гeoгрaфсkих пaнoа Африке март 

19 Цртaњe тeмaтсkих kaрaтa С. Америке март 

20 Изрaдa гeoгрaфсkих пaнoа С. Америке март 

21 Цртaњe тeмaтсkих kaрaтa Ј. Америке април 

22 Изрaдa гeoгрaфсkих пaнoа  Ј. Америке април 

23 Цртaњe тeмaтсkих kaрaтa Аустралије Април 

24 Изрaдa гeoгрaфсkих пaнoа Аустралије април 

25 Цртaњe тeмaтсkих kaрaтa Србиjе  

26 Изрaдa гeoгрaфсkих  карти Србије  

27 
Израда семинарских радова о нашим националним парковима и 

прикупљање фактографског материјала 
 

28 
Израда семинарских радова о нашим националним парковима и 

прикупљање фактографског матер. 
 

29 
Израда семинарских радова о нашим националним парковима и 

прикупљање фактографског материјала 
 

30 Израда семинарских радова о месту у коме је школа  

31 Читање семинарских радова о месту у коме је школа мај 

32 
Oргaнoзoвaњe kвизa из oблaсти eврoпсkoг и вaнeврoпсkих 

koнтинeнaтa 
мај 

33 
Oргaнoзoвaњe kвизa из oблaсти eврoпсkoг и вaнeврoпсkих 

koнтинeнaтa 
мај 

34 
Oргaнoзoвaњe kвизa из oблaсти eврoпсkoг и вaнeврoпсkих 

koнтинeнaтa 
мај 

 

 

 



ПРИЛОГ 2 

Ученички парламент 

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 
Ученички Парламент је тело које су формирали ученици наше шлколе. Представници Ученичког парламента се бирају сваке школске 

године, а чине га представници по два ученика сваког одељења седмог и осмог разреда одељења у Рачи, Саранову и Малом Крчмару и по 

један ученик седмог и осмог разреда из Ђурђева. Изузетак ове године ће бити то што ће из ПО Ђурђево чланови парламента бити један 

ученик осмог разреда и један из било ког другог од 5. до 8. разреда. Руководство ученичког парлмента чине председник парламента који је 

ученик осмог разреда, потпредседник који је ученик седмог разреда и секретар који може бити било који члан парламента.  

Парламент ради по Првилнику и плану који се доносе на првој седници Парамента.  

Ученичком парламенту у раду помаже координатор парламента.  

Ученички парламент сарађује са свим тимовима у школи, а нарочито са тимом за ИО, РПШ, ПО и Самовредновање. Важну улогу у раду 

Парламента имају и установе из локала, па тако тим сарађује са локалном самоуправом, Домом здравља, Домом Културе и Црвеним Крстом. 

Председник у сарадњи са осталим члановима усваја програм рада и води седнице ученичког парламента. План рада је саставни део 

Годишњег плана рада школе.  

Парламент се у оквиру свог деловања бави: 

 Давањем мишљења и предлога стручним органима о правилима понашања у школи, Годишњем плану рада, школском развојном 

плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим манифестацијама у школи и ван ње,  

 Разматрањем односа сарадње ученика, наставника, родитеља и стручних сарадника 

 Обавештавањем ученика о питањима битним за њихово деловање 

 Организовањем акција и промовисањем школе 

 

 

 

 



АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОС

ТИ 

ИНДИКАТОР

И 

ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

НАПОМ

ЕНА 

 Састанак ученика и избор председника и 

руководства 

 Договор о акцијама за наредну годину и 

усвајање плана рада и информисање чланова 
о раду тимова за самовредновање и ИО 

 Давање предлога за формирање тимова за 

вршњачку подршку 

 Обезбеђибање простора за индивидуалне 

разгово реученика и наставника 

 Школски амбијент: уређивање улазног 

простора да показује добродошлицу 

 Одлазак у биоскоп 

 

Септембар/ 

октобар 

Ученички 

парламент 

Тим за 

самовреднов

ање 

Тим за ИО 

Тим за РПШ 

Записник са 

састанка 

Уређен 

простор 

Уређен улаз 

извештаји 

Формиран УП, усвојен 

правилник и план рада, 

формирани тимови за 

вршњачку подршку по 

одељењима, уређен улаз у 

школу, одгледан бар један 

филм у октобру/ новембру 

 

 Акција поводом дана толеранције 

 Припрема за обележавање дана борбе против 

СИДЕ 

 Договор и давање предлога за уређење сајта 

школе 

 Промовисање толеранције и међусобног 

разумевања 

 Оформљавање тимова за вршњачку подршку 

и присуство округлом столу на тему 

вршњачке подршке 

 Трибина Дан Конвенције о правима детета 

 

Новембар Ученички 

парламент 

Наставници 

биологије 

Тим за 

самовреднов

ање 

Тим за РШП 

Тим за ИО 

Записник 

Извештаји 

Изглед сајта 

школе 

Фотографије 
 

Органозована акција 

поводом дана толеранције, 

дати предлози како 

обележити Дан борбе 

против СИДе, оформљени 

тимови за вршњачу 

подршку добро 

функционишу, 

организована трибина у 

веѕи са Даном Конвенције 

о правима детета 

 

 Присуствовање Седници Наставничког већа 

 Присуствовање седници школског одбора 

 Давање предлога за појачавање рада из 

појединих предмета 

 Трибина: болести зависности 

 Одлазак у биоскоп 

Децембар Ученички 

парламент 

Наставничко 

веће 

Школски 

одбор 

Записник 

Извештај и 

записник са 

наставничког 

већа 

Фотографије 

записници 

Ученици су упознати са 

радом Наставничког већа и 

Школског одбора и изнели 

своје предлоге, 

организована трибина из 

области болести 

зависности, оргноизована 

посета биоскопу у 

 



новембру/ децембру 

 Помоћ при организовању дана Св. Саве 

 Анализа рада са ученицима са којима се ради 

по ИОП-у 

 Анализа успеха ученика у првом 

полугодишту, прављење дијаграма по 
одељењима 

 Организовање дебате на тему вршњачке 

подршке 

Јануар Ученички 

парламент 

Тим за РШП 

Тим за ИО 

Записници  

Извештаји 

Фпотографије 

Списак 

учесника 

Успешно организован Дан 

Св. Саве, анализиран успех 

ученика и дати предлози за 

побољшање успеха, 

израђен дијаграм, 

организована дебата на 

тему вршњачке подршке. 

 

 Планирање акције поводом дана заљубљених 

 Помоћ при организовању дана школе 

 Акција: „Здравље је човеково највеће 

богатство“ 

 Разматрање односа сарадње ученика , 

наставника и родитеља и предлози за 

побољшање односа 

Фебруар Ученички 

парламент 

Извештаји и 

записници 

Организована акција за дан 

заљубљених, и одређене 

дужности за Дан школе, 

организована акција у вези 

са здравом исхраном, 

предложени начини како 

да се побољша међусобна 

сарадња између ученика, 

наставника и родитеља. 

 

 Организовање акције поводом „Дана жена“ 

 Рад на сајту школе: давање предлога за 

измене 

 Присуство једном од огледних часова 

наставника/ учитеља у улози посматрача и 

оцењивача 

 Анализа остварених резултата на 

такмичењима 

 

Март Ученички 

парламент 

Наставници 

ликовног и 

српског 

језика 

Наставници 

који 

организују 

огледни час 

Тим за ПО 

Записник, 

извештаји, 

фотографије, 

списак 

присутних на 

огледном часу 

Организована акција 

поводом Дана Жена, дати 

предлози за сајт школе, 

представници чланова УП 

присуствовали угледном 

часу и дали своје 

мишљење, анализирани 

резултати са такмичења  

 

 Сарадња са тимом за уређење дворишта и 

давање предлога о новим уређењима и 

пошумљавањима 

 Анализа предлога критеријума за избор ђака 

генерације 

 Помоћ при организовању дана отворених 

Април Ученички 

парламент 

Тим за 

уређење 

дворишта 

Тим за РШП 

Извештај, 

записник, 

листа 

донешених 

предлога 

критеријума,  

Уређено школско 

двориште, анализитрани и 

предати предлози 

критеријума за избор за 

ђака генерације, 

оргнизовани дани 

 



врата 

 Анализа успеха ученика на крају 3. 

Класификационог периода и давање предлога 

мера да се успех поправи 

 Анализа пробних завршних испита и 

упоређивање са школама у региону 

 Дискусија о улози тима за вршњачку подршку 

у припреми завршног испита 

 

 

Наставници 

српског 

језика и 

математике 

отворених врата и 

предлозене активности за 

нове, анализирани 

резултати и дати пртедлози 

за поправљање успеха у 

школи, анализирани 

пробни завршни тестови и 

дати предлози како да се 

резултати побољшају, 

нарочито кроз тим за ВП 

 Позив за наставника- питања ученика 

 Посета наставничком већу 

 Акције у сарадњи са црвеним крстом 

 Предлози за другарско вече 

 Анализа успеха ученика који раде по ИОП-у 

 

Мај/ јун Ученички 

парламент 

Црвени крст 

Наставничко 

веће 

Извештај, 

записник, 

листа 

предлога 

Организован округли сто 

са наставницима које су 

ученици одабрали да 

разговарају о наставном 

процесу, организована 

акција у сарадњи са ЦК, 

дати предлози за другарско 

вече, анализирн успех и 

дато мишљење УП. 

 

 Сарадња са тимовима у школи Контиунуи

рано у току 

школске 

године 

УП и тимови Извештаји и 

записници 

Остварена сарадња са 

тимовима у школи и дати 

предлози и мишљења 

тимовима за бољу сарадњу 

и организовање акција 

тимова 

 

 



ПРИЛОГ 3 

План рада хора 

 

Наставне  теме 

Наставне 

јединице 

Начин остваривања 

(облици рада, методе, 

технике и место) 

Активности наставника Активности ученика Реализација 

Певање 

Боже правде, 

Ајде като, 

Тихо ноћи 

Химна Светом Сави 

Ко удара тако позно 

Године пролазе 

Нек свуд Љубав сја 

Песме италијанских 

мајстора 

Српкиња 

Српкињица  

Тамо далеко 
Где је онај цветак 

жути 

Лети песма око 

света 

Другарство 

Излагање 

садржаја,индивидуални рад, 

рад у групама 

-вербално – текстуална,  

Аудио-визуелна 

Учионица 

Организује, припрема, прати, 

помаже. 

Планира, мотивише, едукује, 

учествује, 

демонстрира,диригује,свира. 

Изводе дела домаћих и страних 

композитора индивидуално и у 

групама 

Током целе школске 

године 

Вежбе дисања, 

вежбе дикције 

и вокализе 

 

Вежбе дисања 

Вежбе за дикцију 

Вокализе дурске 

Вокализе молске 

Излагање 

садржаја,индивидуални рад, 

рад у групама 

Аудио-визуелна 

Учионица 

 

Организује, припрема, прати, 

помаже. 

Планира, мотивише, едукује, 

учествује 

Вежбају , певају ,имитирају 

Током целе школске 

године 

Слушање 

музике 

Пета руковет 

Осма руковет  

Десета руковет 

Колибри 

Viva vox 

Излагање 

садржаја,индивидуални рад, 

рад у групама 

Аудио-визуелна 

Учионица 

Организује, припрема, прати, 

помаже. 

Планира, мотивише, едукује, 

учествује, 

 

Слушају вредна дела домаћих и 

страних композитора у 

извођењу мешовитих и дечјих 

хорова 

Током целе школске 

године 

Напомена: Секција ће се изводити увек када услови то дозвољавају, када постоје слободни термини коришћења кабинетата и када ученици нису преоптерећени редовном 

наставом. 

Због специфичности секције, наставне теме су испреплетане и на једном часу се реализују више њих било у обради или у утврђивању. 

 



ПРИЛОГ 4 

ТИМОВИ                                           

Програм културних активности школе 

Програм здравствене превенције  

ПРОЈЕКАТ: „ЗДРАВА ШКОЛА“ 

 

Време Садржај рада и активности Носиоци активности 

Септембар/ 

октобар 

*Израда оперативног плана рад; 

*Одељењским старешинама виших разреда нагласити да разговарају са ученицима на 

часовима разредног старешине о следећим темама: толеранција, фер – плеј односи, хумани 

односи међу половима, болести зависности и СИДА – опака болест данашњице 

- наставници 

- ученици 

-одељењске старешине 

Новембар *Обележити 16. новембар – Међународни дан толеранције; 

*Да ученици науче и схвате значење речи „толеранција“; 

*Израда паноа на тему: „Толеранција је . . .“, „Стоп насиљу“ (врсте насиља) и слично; 

- наставници 

- ученици 

- тим за развој, мир и 

толеранцију 

Децембар *Обележити 1. децембар – Светски дан борбе против СИДЕ; 

*Организовати предавање школског лекара на тему: „СИДА – опака болест данашњице“ 

*Направити пано или набавити плакате и флајере на ову тему; 

- наставници 

- ученици 

- лекар 

Фебруар *Обележити 14. фебруар – Дан заљубљених; 

*Организовати предавање психолога на тему: „Хумани односи међу половима“; 

*Организовати предавање мадицинске сестре – акушера о пубертету, првој менструацији и 

слично (групни рад са девојчицама 7-ог и 8-ог разреда);  

- наставници 

- ученици 

- медицинска сестра-

акушер 

- педагог 

Март *На часовима одељењског старешине разговарати са ученицима о фер-плеј односима; 

*Затражити мишљење ученика о фер и нефер односима и њихове изјаве истаћи на паноу; 

- наставници 

- ученици 

- педагог 

 



Април/мај *Обележити 7. април – Светски дан здравља; 

*Организовати предавање на тему: „Болести зависности – пушење, алкохолизам и 

наркоманија“, од стране лекара или психолога; 

*Обележити 31. мај – Светски дан борбе против пушења; 

*Направити пано на ову тему или набавити плакате и флајере; 

*Мотивисати ученике да опомињу родитеље који пуше, јер пушењем угрожавају своје и 

њихово здравље; 

- наставници 

- ученици 

- лекар 

- канцеларија за младе 

 

 



Програм сарадње школе са породицом 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног 

разумевања, поштовања и поверења.  

Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно старатељима деце и 

ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне, и остале активности школе и консултовање у 

доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и 

васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја. 

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи 

могу да присуствују образовно-васпитном раду.  

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта, организује анкетирање родитеља, односно 

старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште 
 

Облик сарадње Садржај, тема  Носиоци  Време реализације 

Општи родитељски састанак  Упознавање са циљевима и 

активнстима Програма сарадње 

Школски педагог, заменик директора  Септембар 

Групни тематски 

родитељски састанци 

Могући облици сарадње родитеља и 

школе;  Теме које ће предложити 

родитељи  према уоченим потребама 

и интересовањима 

Шкоски педагог, заменик директора Октобар  

По потреби, током године 

Анкетирање родитеља  Циљ анкете јесте ... нпр. Да се изјасне 

о теми о којој  би волели више да чују 

од стручне службе. Теме би биле нпр.  

период адолесценције, васпитни 

стилови родитеља...  

Школски педагог, заменик директора  Новембар  

Анализа резултата анкете  Договор о одабраној теми, месту, 

времену реализације предавања  

Школски педагог, заменик директора Децембар  

Трибина за родитеље на 

одабрану тему  

Реализација трибине на задату тему Школски педагог, заменик директора, 

стручњак из одређене области 

(педагог, психолог, дефектолог...) 

Јануар  

Отворена врата  Размена информације о детету  Наставници, школски педагог Једном недељно  



Индивидуални контакти са 

родитељима  

На иницијативу родитеља, 

на иницијативу стручне службе , на 

иницијативу наставника, са циљем 

информисања родитеља о развоју и 

напредовању ученика  

Наставници, школски педагог 

 

 

 

Континуирано, током 

школске године 

Учешће родитеља  у 

заједничким активностима 

Родитељи имају  

могућност да се према својим 

афинитетима укључе у 

непосредне активности: 

-прославе 

-празници 

Наставници, школски педагог, 

заменик директора 

У континуитету, према 

потреби 

„Округли сто„ за родитеље Разговор међу родитеља о актуелним 

проблемима са којима се суачавају а 

тичу се развоја и напредовања 

ученика 

Наставници, школски педагог, 

заменик директора 

Фебруар 

Брошуре, флајери, 

литература  

Информисање и едукација родитеља  Школски педагог У континуитету, током 

године  

Трибина за родитеље  о 

инклузивном образовању: 

појам, циљеви, примери из 

праксе 

Информисање и едукација родитеља  Школски педагог, наставник  Април  

Анкетирање родитеља  Циљ анкете јесте да процене сарадњу 

са школом као и да дају сугестије 

како би се иста унапредила  

Школски педагог, наставник, заменик 

директора  

Мај  

Разговор са родитељима о 

подацима добијеним након 

анкетирања 

Доношење закључака на основу 

спроведене анкете. 

Школски педагог, наставник, заменик 

директора 

Јун  

 

 



ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ  

 

Програм рада тима за безбедност и заштиту ученика 

Према Закону о основама система образовања и васпитања, члан 42. школа има Тим за безбедност ученика. Чине га све одељењске 

старешине, директор школе, стручни сарадници и школски полицајци. 

У проширеном саставу Тима за безбедност и заштиту су и представник Савета родитеља, Павле Рајков и председник Школског одбора, 

Драган Берид. 

  

У сврху оперативнијег деловања, Тим за безбедност има и радно тело. Чине га по један старешина представник сваког узраста, директор 

школе, школски педагог и школски психолог. 

Представници старешина у радном телу су председнице одељенских веда: 

 за 1. разред:  

 за 2. разред:  

 за 3. разред: 

 за 4. разред:  

 за 5. разред:  

 за 6. разред:  

 за 7. разред:  

 за 8. разред:  

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ 

 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

П
 Р

 И
 П

 Р
 Е

 М
 А

 Сагледавање безбедносне ситуације у школи и формирање Тима за 

безбедност и заштиту 

Директор школе и 

Наставно веће 

 

Септембар 

Израда плана појачаних безбедносних мера и програма спровођења 

активности за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања и 

сачињавање Програма рада за ову школску годину 

 

Тим за безбедност и 

заштиту 

 

Септембар 

РЕДОВНЕ    Редовно закључавање врата ђачких улаза од почетка до краја наставе Помоћно особње Сваког радног дана 



МЕРЕ   

БЕЗБЕДН

ОСТИ 

(ђаци у току наставе могу напустити простор школе само кроз 

службени улаз уз дозволу наставника) 

почев од октобра 

Редовно ажурирање и преглед снимака видео надзора Професор информатике Једном недељно 

Редовно дежурство наставника ( по 1. Дежурни на 1. И 2. Спрату, по 

два дежурна у приземљу и дворишту) 

Наставници по распореду 

дежурства 

Сваког радног дана 

Редовно дежурство школског полицајца у дворишту школе ( пре 

почетка наставе, у току великог одмора и на крају наставе) 

Школски полицајац Сваког радног дана 

Редовно вођење књиге дежурства са белешкама о догађајима; 

контрола вођења бележака 

Наставници по распореду 

дежурства ; координаторке 

смена 

Сваког радног дана 

Једном недељно 

Редован долазак у школу 15 минута пре почетка наставе Сви наставници Сваког радног дана 

Наставник напушта учионицу пошто испрати све ђаке и прегледа 

просторију 

Сви наставници Сваког радног дана 

Наставник не може удаљити ученика са часа нити га послати кући ( без 

претходног телефонског договора са родитељима/старатељем) 

Сви наставници По потреби 

Наставник упућује ученика на разговор код директора или стручног 

сарадника уз пратњу одговорног ученика истог одељења 

Сви наставници По потреби 

Ученик не може носити Дневник рада   

У простор Зборнице могу улазити само запослени   

И
Н
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Подсећање свих запослених на Правила понашања и обавезе ученика, 

запослених и ученичких родитеља/старатеља у школи 

Директор школе,стручни 

сарадници 

Седница 

Наставничког већа 

(септембар) 

Подсећање свих ученика на Правила понашања и обавезе ученика, 

запослених и ученичких родитеља/старатеља у школи 

Одељењске старешине ЧОС-ови 

(октобар) 

Подсећање свих родитеља на Правила понашања и обавезе ученика, 

запослених и ученичких родитеља/старатеља у школи 

Директор школе, 

Одељењске старешине и 

стручни сарадници 

Савет родитеља 

(септембар) 

родитењски 

састанци (10./11) 

Подсећање свих запослених на Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

Директор школе, стручни 

сарадници 

Седница 

Наставничког већа 

(октобар) 

Подсећање свих ученика на Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

Одељењске старешине ЧОС-ови 

(октобар) 

Подсећање свих родитеља на Правилник о протоколу поступања у Директор школе, Савет родитеља 



установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање одељењске старешине и 

стручни сарадници 

(септембар) 

родитењски 

састанци (10./11) 

Свакодневни васпитни рад са ученицима Одељењски старешина, 

сваки наставник 

На часу и одмору 

„Дани отворених врата “ -  посета ђака 1. Разреда Полицијској станици 

Рача 

Службеници ПУ Рача 

ОС 1.разреда 

Октобар 

„Безбедно детињство“ – едукативна предавања за ученике 5. разреда  

Службеници ПУ Рача 

ОС 5.разред 

Фебруар 

„Вршњачко насиље“ – едукативна предавања за ученике 7. И 8. разреда  

Службеници ПУ Рача 

ОС 5.разред 

Фебруар, март 

Упознавање родитеља са злоупотребама Интернета и фејсбука и 

њиховим могућностима да предупреде и контролишу садржаје које 

њихова деца користе 

ОС  5-8. разреда Разредни 

Родитељски 

састанци, јануар 

Уграђивање у програме рада (одељењских старешина, ваннаставних 

активности и ученичких организација) и реализација садржаја који 

доприносе стицању квалитетних знања и вештина и формирању 

вредносних ставова за узајамно разумевање, уважавање личности и 

конструктивно решавање сукоба код деце 

Одељењске старешине, 

наставници руководиоци 

ваннаставних актовности и 

координатори ученичких 

организација у сарадњи са 

педагогом и психологим 

Током године, на 

ЧОС-овима, кроз 

реализацију 

активности секција 

и ученичких 

организација 
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 Заустављање насиља и злостављања првог нивоа, смиривање учесника Сваки наставник који се 

затекне у ситуацији насиља, 

школски 

полицајац,ОС,стручни 

сарадници 

У ситуацијама када 

се насиље дешава 

Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и 

занемаривања првог нивоа – прикупљање информација, утврђивање 

чињеница 

Одељењски старешина, 

предметни наставник, 

стручни сарадник 

У ситуацијама када 

се насиље дешава 

или када је 

пријављено 

Обавештавање родитеља о насиљу првог нивоа и предузимање хитних 

акција по потреби ( прва помоћ, лекарска помоћ) 

Одељењски 

старешина,предметни 

наставник, стручни 

У ситуацијама када 

се насиље дешава 

или када је 



сарадник пријављено 

Појачан васпитни рад са појединцем или групом у ситуацији насиља 

првог нивоа 

ОС у сарадњи са ученичким 

родитељима-старатељима 

Током године, по 

потреби 

Обавезно бележење насиља, праћење и процена делотворности 

предузетих мера и активности 

Одељењске старешине Током године, по 

потреби 
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Заустављање насиља и злостављања другог нивоа, смиривање 

учесника 

Сваки наставник који се 

затекне у ситуацији насиља, 

школски 

полицајац,ОС,стручни 

сарадници 

У ситуацијама када 

се насиље дешава 

Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и 

занемаривања другог нивоа – прикупљање информација, утврђивање 

чињеница 

Одељењски 

старешина,предметни 

наставник, стручни 

сарадник 

У ситуацијама када 

се насиље дешава 

или када је 

пријављено 

Обавештавање родитеља о насиљу другог нивоа и предузимање 

хитних акција по потреби ( прва помоћ, лекарска помоћ, обавештавање 

полиције, обавештавање ЦЗСР) 

Одељењски 

старешина,предметни 

наставник, стручни 

сарадник 

У ситуацијама када 

се насиље дешава 

или када је 

пријављено 

Консултације у школи о ситуацијама насиља другог и трећег нивоа 

ради што објективније анализе чињеница и процене нивоа насиља и 

ризика, ради планирања координатних акција и мера 

Дежурни наставник, ОС, 

стручни сарадници, 

директор, други чланови 

Тима за заштиту, Ученички 

парламент 

У ситуацијама када 

је насиље 

констатовано 

Сачињавање Оперативног плана заштите за конкретну ситуацију 

насиља другог нивоа за све учеснике (који трпе, који чине и сведоке) 

Тим за заштиту заједно са 

ученичким родитељем 

У ситуацијама када 

је насиље 

констатовано 
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Појачан васпитни рад са појединцем или групом у ситуацији насиља 

другог нивоа 

ОС у сарадњи са стручним 

сарадницима, директором, 

другим члановима Тима за 

заштиту, уз обавезно 

учешће ученичких 

родитеља 

Током године, 

по потреби 

Обавезно бележење насиља, праћење и процена делотворности 

предутезих мера и активности 

Одељењске старешине Током године, по 

потреби 



Покретање васпитно-дисциплинског поступка и изрицање мере у 

складу са Законом, у случају када појачани васпитни рад није 

делотворан 

Директор школе, ОС, 

стручни сарадници, 

родитељ, секретар школе 

Током године, по 

потреби 
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Заустављање насиља и злостављања трећег нивоа, смиривање 

учесника 

Сваки наставник који се 

затекне у ситуацији насиља, 

школски 

полицајац,ОС,стручни 

сарадници 

У ситуацијама када 

се насиље дешава 

Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и 

занемаривања трећег нивоа – прикупљање информација, утврђивање 

чињеница 

Одељењски старешина, 

предметни наставник, 

стручни сарадник 

У ситуацијама када 

се насиље дешава 

или када је 

пријављено 

Обавештавање родитеља о насиљу трећег нивоа и предузимање 

хитних акција по потреби ( прва помоћ, лекарска помоћ, обавештавање 

полиције, обавештавање ЦЗСР) 

Одељењски 

старешина,предметни 

наставник, стручни 

сарадник 

У ситуацијама када 

се насиље дешава 

или када је 

пријављено 

Сачињавање Оперативног плана заштите за конкретну ситуацију 

насиља трећег нивоа за све учеснике (који трпе, који чине и сведоке) 

Тим за заштиту заједно са 

ученичким родитељем и 

надлежним органима и 

службама 

У ситуацијама када 

је насиље 

констатовано 

Обавезно бележење насиља, праћење и процена делотворности 

предузетих мера и активности 

Одељењске старешине Током године, по 

потреби 

Интензивни васпитни рад у ситуацији насиља трећег нивоа ( или 

понављаног учесталог насиља 1. и 2. нивоа ) и обавезно покретање 

васпитно-дисциплинског поступка и изрицање мере у складу са 

Законом 

Директор и Тим за 

безбедност и заштиту у 

сарадњи са надлежним 

органима и институцијама 

(ЦЗСР,МУП,здравствене 

службе...) уз обавезно 

учешће ученичких 

родитеља 

Током године, по 

потреби 

 Подношење пријаве надлежним органима и службама и обавештавање 

надлежне Школске управе МП у случају насиља трећег нивоа у року од 

24 сата од откривања. 

Овоме претходи разговор са ученичким родитељима, сем ако то 

Директор школе Током године , по 

потреби 



угрожава најбољи интерес детета 
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Подношење пријаве директору школе у случају повреде права ученика 

или непримереног понашања запослених према ученику 

Родитељ/старатељ ученика 

или ученик 

У року од 15 дана 

од наступа случаја 

Разматрање поднете пријаве, доношење одлуке и предузимање 

одговарајућих мера 

Директор школе У року од 15 дана 

од пријема пријаве 
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Праћење ефеката предузетих мера и активности из Оперативних 

планова заштите 2. и 3. нивоа тј. Праћење понашања свих учесника ( 

који су трпели, који су чинили и сведока), праћење укључености 

родитеља и других надлежних органа и служби у реализацији 

планираних мера и активности 

Чланови Тима за безбедност 

и заштиту, тј. Одељењске 

старешине за своје ученике 

У периоду за које је 

предвиђено 

извођење одређених 

мера и активности 

из Оперативних 

планова заштите 

Вођење документације о случајевима насиља 2. и 3. нивоа Стручни сарадници Редовно, кад год 

постоје случајеви 

 Анализа стања у школи у вези са безбедношћу и заштитом Тим за безбедност и 

заштиту 

Квартално 

Праћење остваривања Програма заштите у школи Тим за безбедност и 

заштиту 

Квартално 

Комуникација са медијима у вези са случајем насиља ( ако је 

неопходно)директор школе 

По потреби  

 



Програм здравствене заштите ученика у школи 

 

Школа сарађује са здравственим установама у спровођењу здравствене заштите ученика, посебно у обављању лекарских прегледа 

деце која полазе у први разред, спровођењу редовних систематских прегледа и вакцинација, у складу са законом. 

 

ВРЕМЕ САДРЖАЈ РАДА И АКТИВНОСТИ 

Септембар  

/ Октобар 

 

 Разредним старешинама виших разреда нагласити да разговарају са ученицима на часовима 

разредног старешине о следећим темама: толеранција, фер-плеј односи, хумани односи међу 

половима, болести зависности и СИДА – опака болест данашњице; 

 Вакцинација ученика 6. разреда против Hepatitisa B,III доза 

 Систематски прегледи непарних разреда- педијатријска служба 

 Прикупљање спискова и формирање картотеке по разредима- стоматолошка служба 

 Систематски прегледи 5. разреда-стоматолошка служба 

 Систематски прегледи 1.,2.3.и4. разреда-стоматолошка служба 

 Здравствено- васпитно предавање 5. разреда(исхрана- редукција лепљивих угљених 

хидрата,орална хигијена,флор профилакса,редовне контроле-отклањање страха од стоматолошке 

интервенције) 

Новембар  *Обележити 16. новембар – Међународни дан толетанције; 

 *Да ученици науче и схвате значење речи „толеранција“; 

 *Израда паноа на тему: „Толеранција је . . .“, „Стоп насиљу“ 

     (врсте насиља) и слично; 

 Систематски прегледи непарних разреда 

 Систематски прегледи 1.,2.3.и4. разреда-стоматолошка служба 

Децембар  Обележити 1. децембар – Светски дан борбе проти СИДЕ; 

 Организовати предавање школског лекара на тему: „СИДА – опака болест данашњице“; 

 Направити пано или набавити плакате и флајере на ову тему; 

Фебруар  Обележити 14. фебруар – Дан заљубљених; 



 Организовати предавање психолога на тему: „Хумани односи међу половома“; 

 Организовати предавање медицинске сестре-акушера о пубертету, првој менструацији и слично 

(групни рад са девојчицама 7-ог и 8-ог разреда); 

 Систематски прегледи 1.,2.3.и4. разреда-стоматолошка служба 

Март  На часовима разредног старешине разговарати са ученицима о фер-плеј односима; 

 Затражити мишљење ученика о фер и нефер односима и њихове изјаве истаћи на паноу; 

 Вакцинација 8. разреда против дифтерије, тетануса и дечје парализе 

Април/Мај  Обележити 7. април – Светски дан здравља; 

 Организовати предавање на тему: „Болести зависности – пушење, алкохолизам и наркоманија“, од 

стране лекара или психолога; 

 Обележити 31. мај – Светски дан борбе против пушења; 

 Направити пано на ову тему или набавити плакате и флајере; 

 Мотивисати ученике да опомињу родитеље који пуше, јер пушењем угрожавају своје и њихово 

здравље; 

 Вакцинација 5. разреда против Hepatitisa B, I и II доза 
 

- Током целе школске године организују се здравствена предавања у договору наставника и учитеља са 

педијатријском службом.             
 

 

Програм професионалне оријентације  

 Циљ професионалне оријентације у основној школи јесте развијање спремности ученика да стиче знања  и искуства о себи и свету рада, да 

доноси реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељивања, свестан шта оне значе. 

Основни општи задаци програма професионалне оријентације су:  
•    упознавање, праћење и подстицање развоја индивидиуалних карактеристика личности ученика значајних за усмеравање њиховог 

професионалног развоја и њихово подстицање да и сами свесно доприносе сопственом развоју 

•    упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег образовања и васпитања 

•    формирање правилних ставова према раду 



•    подстицање ученика на испитивачко, истраживачко понашање према себи и свету 

•    оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење реалних и зрелих одлука у вези са избором занимања и 

правцима стручног оспособљавања 

•    успостављање сарадње са родитељима ученика и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци и подстицање и усмеравање њиховог 

професионалног развоја 

•    успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном развоју ученика.  

Носиоци реализације програмских садржаја професионалне оријентације су:   педагог школе ,  одељењске старешине и предметни 

наставници. 

Програм професионалне оријентације остварује се кроз пројекат „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ који има за 

циљ успостављање функционалног и одрживог програма професионалне оријентације за ученике који завршавају основну школу.  

Пројекат се реализује током целе школске године, кроз радионице са ученицима седмог и осмог разреда, на часовима редовне наставе и 

осталих активности.  

Концепт програма ПО остварује се кроз пет модула: самоспознаја ( препознавање сопствених потенцијала, спремност за постигнућа и 

склоности преко одговарајућег осмишљавања наставе и учења), информисање и занимањима и каријери ( припрема расположивих 

информација о занимањима на структурисан начин или информација које тек треба развити, да би се омогућила информисана одлука о 

избору занимања), упознавање са путевима образовања , реални сусрети са светом рада              ( преко анкетирања представника 

занимања, стручне праксе у предузећима, реални сустери са светом рада и опробавање у појединим занимањима ), доношење одлуке о 

избору школе и занимања ( самостално, промишљено и одговорнодоношење одлуке о избору школе и занимања). 

 

План реализације програма  „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“  

 
Циљ и задаци Активности  Носиоци 

активности 

Начин  Време 

реализације 

Резултати  Документација 

 

Формирање 

школског тима 

за ПО 

Верификација за ПО на 

Наставничком већу 

Наставничко веће Гласање, одлучивање Последња недеља 

августа 

У школи постоји тим за ПО 

верификован на 

Наставничком већу, а чине 
га стручни сарадник и 

наставници  

Записник са 

седнице 

Наставничког већа 

Информисање 

о пројекту ПО  

Упознавање одељењских 

старешина седмих и 

осмих разреда , 

предметних наставника 

Чланови тима за 

ПО, одељењске 

старешине седмих 

и осмих разреда, 

Излагање, ПП 

презентација 

Прва недеља 

септембра 

Сви учесници у 

реализацији програма ПО 

упознати са програмом и 

начином  његовог 

Записник са 

састанка тима ПО  



(сј, лк, инф, тех) и 

чланова ученичког 

парламента са 

програмом ПО и 

њиховом улогом у 

реализацији програма 

предметни 

наставници, 

чланови 

ученичког 

парламента 

остваривања 

Израда 

акционог 

плана за 

реализацију 

пројекта ПО  

Рад на изради акционог 

плана 

Школски тим за 

ПО, Одељењска 

већа 7.и 8.раз. 

Писање акционог 

плана 

Друга недеља 

септембра 

Креиран акциони план за 

реализацију пројекта ПО 

Акциони план 

реализације 

пројекта ПО, 

записник са 

састанка тима ПО 

Представљање 
плана 

реализације 

пројекта ПО 

родитељима и 

одељењским 

заједницама 

7.и 8.разреда 

Информисање о 
пројекту и 

представљање плана 

реализације ученицима 

7.и 8.раз и њиховим 

родитељима, ученичком 

парл. 

Тим за ПО, 
директор, 

одељењске 

старешине 7.и 

8.раз. 

Излагање, 
презентација 

15.9.3014-
30.9.2014. 

Ученици  и родитељи  
упознати са пројектом ПО 

и планом реализације  

Записници са 
родитељских 

састанака 

Обезбеђивање 

услова за 

реализацију 

радионица са 

ученицима 

Наручивање портфолиа 

за ученике 7.и 8.разреда, 

креирање распореда 

радионица; 

информисање родитеља 
ОС и ОЗ 7.и 8.разреда 

Тим за ПО, 

одељењске 

старешине 7.и 

8.раз. 

Излагање, 

презентација 

15.09.2014.-

30.09.2014. 

Обезбеђен портфолио за 

сваког ученика 7.и 

8.разреда, креиран 

распоред за реализацију 

радионица, сви актери 
информисани 

Записници са 

родитељских 

састанака, 

записник са 

састанка тима, 
распоред 

радоиница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализација 

програма ПО 

Реализација радионица о 

самоспознаји са 

ученицима 7.и 8.раз. 

Школски тим за 

ПО, одељењске 

старешине 7.и 

8.раз., предметни 

наставници, 

педагог 

 

Радионице октобар Ученици 7.и 8.раз.прошли 

су кроз радионице о 

самоспознаји  које су им 

помогле да боље упознају 

себе, своја интересовања 

Продукти са 

радионица, 

портфолио ученика 

 

Реализација радионица о 

информисању и 

истраживању 

могућности школовања 

и каријере са ученицима 
7.и 8.раз. и са 

родитељима 

Школски тим за 

ПО, одељењске 

старешине 7.и 

8.раз., предметни 

наставници, 
педагог, 

родитељи,  

радионице Новембар и 

децембар 

Ученици 7.и 8.раз.прошли 

су кроз радионице о инфор. 

и истраживању могућности 

школовања и каријере ; 

родитељи су укључени у 
реализацију програма ПО и 

стичу знања и вештине за 

подршку деци у избору 

Продукти са 

радионица, 

портфолио 

ученика, записник 

са родитељског 
састанка 



занимања и школе 

Припрема и одлазак на 

сајам образовања и 

каријере, излагање 

промо материјала са 

сајма у кутку за ПО 

Школски тим за 

ПО, директор, 

одељењске 

старешине 7.и 

8.раз.,родитељи 

Посета сајма, израда 

паноа са промо 

материјалом са сајма 

Фебруар, март Промоција школе у области 

ПО, ученици информисани 

о могућностима школовања 

и запослења 

Списак учесника, 

извештај, 

фотогтафије, пано 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Реализација 

програма ПО 

Експерти у школи, 

посете средњим 

школама, посета НСЗ, 

индивидуални разговори 

са ПП службом за 

ученике којима је 
потребна додатна помоћ 

око избора занимања 

Школски тим за 

ПО, директор, 

одељењске 

старешине 7.и 

8.раз.,родитељи, 

педагог, 
представници 

средњих школа 

Посете, 

манифестације, 

разговори, ПП 

презентације 

Март-мај Промоција школе у области 

ПО, изградња мреже 

партнера у пројекту кроз 

укључивање различитих 

учесника 

Списак учесника, 

продукти, 

сценарио, плакати, 

извештај, 

фотографије 

Припрема и реализација 

реалних сусрета, Girl’s 

day 

Школски тим за 

ПО, директори 

школе и предузећа 

у којима ће реални 

сусрети бити 

организовани, 

одељењске 

старешине 7.и 

8.раз.,родитељи, 

педагог 

Контакти са 

предузећима, 

распитивање, 

припрема ученика, 

посета, манифестација 

Април, мај Промоција школе у области 

ПО, изградња мреже 

партнера у пројекту кроз 

укључивање различитих 

учесника, успостављање 

механизама и процедура за 

реалне сусрете, девојчице 

које учествују у пројекту 

смањиле или неутралисале 

стереотипе и предрасуде о 
типично женским/мушким 

занимањима 

Списак учесника, 

портфолио, 

записници са 

разговора, 

сценарио, 

извештај, 

фотографије 

Успостављање 

мрежа школа 

ПО 

 

 

 

Сарадња са другим 

школама у реализацији 

активности из пројекта и 

менторским школама; 

сарадња са Регионалним 

центром за стручно 

усавршавање запослених 

у образовању и 

Школском управом у 

реализацији активности 

из пројекта 

Школски тим за 

ПО 

Комуникација путем 

састанака, 

електронским путем, 

обука, презентација, 

излагање 

Децембар-мај Промоција школе и 

постигнућа кроз сарадњу са 

другим школама из 

пројекта у региону, 

Регионалним центром, 

Школском управом 

Записници са 

састанака, 

извештај, 

фотографије 

Подршка у 
реализацији 

пројекта 

Сарадња са ментором Школски тим за 
ПО, ментор 

Састанак, посета Септембар-јун Школски тим сарађује са 
ментором и заједнички 

успостављају систем 

квалитета реализације 

Записници о 
посетама и 

састанцима 



пројекта 

Евиденција и 

извештавање 

Креирање модела за 

евиденцију, формирање 

фолдера евиденције о 

реализацији пројекта, 

попуњавање фолдера 

различитим 

евиденционим 

маретијалима; 

Креирање и достављање 

извештаја стручним и 
управним органима 

школе, менторкама 

Школски тим за 

ПО 

Прикупљање 

продуката, 

попуњавање фолдера,  

ПП презентација 

постигнућа 

учесницима и 

партнерима; 

попуњавање 

извештаја 

Након сваке 

реализоване 

радионице; 

сумарно накомн 

сваког модула и 

након 

реализације 

пројекта 

Формиран фолдер 

евиденције, учесници, 

актери и партнери 

информисани о 

могућностима увида у 

евиденцију о 

постигнућима; учесници, 

актери и партнери 

информисани о 

постигнућима и 
установљен начин 

извештавања 

Списак, продукти, 

извештаји, 

фотографије 

Евалуација 

пројекта 

Упоређивање резултата 

почетног и завршног 

упитника 

Школски тим за 

ПО 

Попуњавање 

упитника 

На првој 

радионици и 

након уписа у 

средњу школу 

Да ли је програм помогао 

ученицима у правом избору 

средње школе 

Упитник, извештај 

МП о упису 

 

 



Програм тима за еколошку заштиту животне средине и естетског уређења школе 

ВРЕМЕ САДРЖАЈ РАДА И АКТИВНОСТИ      НОСИОЦИ     

АКТИВНОСТИ 

АВГУСТ -Усвајаое плана рада тима за наредну щкплску гпдину.  
-Избпр рукпвпдипца тима за наредну щкплску гпдину. 

-Чланпви тима.  
-Рукпвпдилац тима 

СЕПТЕМБАР- 
ОКТОБАР 

-Подизање нивоа здравствене културе и очувања личног здравља. 

-Развијање потреба код ученика за хигијеном и побољшањем услова живота. 

-Чланови тима.  

-Сви наставници  

-Ученици 
ДЕЦЕМБАР -Развијање свести ученика о негативном деловању многих агенаса на околину и здравље људи. 

-Оспособљавање ученика да буду активни учесници у борби за здраву и чисту животну средину.  

-Сви наставници  

-Ученици  

-Чланови тима 
ФЕБРУАР -Развијање свести о потреби уређивања школске средине и одржавања хигијене у школи. -Сви наставници. 

-Сви ученици. 

МАРТ -Развијање свести о потреби хигијенског начина живота и неговању хигијене становања у стану, 

згради, насељу  и школи.  

-Озелењавање школске средине. 

-Чланови тима.  

-Разредне старешине  

-Ученици 

АПРИЛ -Борба против загађивања у широј друштвеној средини. -Чланови тима  

-Ученици 
МАЈ -Праћење актуелних збивања на пољу екологије преко средстава јавног информисања, као и 

упознавање са стручном литературом.  

-Сарадња са одговарајућим структурама друштвене организације Раче и околине. 

-Руководилац тима  

-Чланови тима  

-Ученици 

                                                                                                                                                
Програм школског спорта и спортских активности 

Циљеви и задаци: задовољење примарних мотива ученика за кретањем, игром и такмичењем, подстицање потребе ученика за личном 

афирмацијом и групном идентификацијом, развијање потребе за стваралаштвом у смеру спортско-техничких и тактичких достигнућа и 

доживљавању личног учинка у изабраној спортској грани, примена стеченог знања у систему школских спортских такмичења, развој и 

усавршавање моторичких способности, формирање морално-вољних квалитета личности, стицање и усавршавање моторичких умења и 



навика предвиђених програмом изабране спортске гране,усвајање етичких вредности: поштовање партнера – противника, правила 

такмичења и фер плеја. 

           Садржај програма Време 

реализације 

           Носиоци активности                      Праћење 

1.У оквиру Дечије недеље крос“Црвеног Крста“ 

2.Спортски сусрети основне и средње школе-

Рача(фудбал) 

3.Школско и општинско првенство у стоном 

тенису 

4.Школско првенство у кошарци 

       

 

                 

Октобар 

Предшколска група,ученици 

6.7.8.разреда,наставници физичког 

васпитања, ученици 6.7.8.разреда са 

подручним одељењима(Сараново, 

Ђурђево,  М.Крчмаре), директор школе 

Дипломе,фотографије,и

звештај,записници са 

утакмица 

1.Спортска недеља у оквиру школе од 1.до 

8.разреда 

2.Посета затвореним базенима у Крагујевцу 

3.Окружно првенство у малом фудбалу 

4.Школско првенство у одбојци 

    

  

            

Новембар 

Учитељи,наставници физичког 

васпитања,остали наставници,ученици 1.-

8.разреда,директор школе 

Ученици од 5.-8.разреда 

Ученици од 6.-8.разреда 

 Ученици од 7.-8.разреда 

Фотографије 

Извештаји  

Записници 

1.Светосавски турнир у малом фудбалу Децембар, 

јануар 

Ученици,наставници физичког васпитања      

Фотографије,извештаји,

медаље 

1.Мали фудбал међуокружно првенство Март Ученици 7.-8.разреда,наставници 

физичког васпитања,ученици 5.-6.разреда 

Дипломе,фотографије,и

звештај 

1.Рукомет општинско и окружно првенство Април Ученици 5.-8.разреда 

     

Дипломе,фотографије,и

звештај 

1.Спортска недеља у оквиру школе од 1.-8. 

разреда 

2.Крос РТС-а 

 Мај Учитељи,наставници физичког васпитања 

и остали наставници, ученици од                      

1.-8.разреда, Дом здравља, полиција, 

директор школе 

Фотографије,извештај,д

ипломе 

 

 



Програм социјалне заштите ученика 

Циљеви и задаци: препознавање деце којима је потребне помоћ социјалне природе,помоћ у превазилажењу проблема као и њихово 

 нормално функционисање у средини. 

 
Активности Реализатори Време реализације Докази/ 

начин 

праћења 

Формирање комисије за пружање 

социјалне подршке ученицима 

Одељенски старешина, педагог, 

лекар, социјални радник, 

директор 

Током школске године  

Идентификовање ученика са 

поремећајима у понашању 

Педагог, учитељ, наставник Током школске године  

Идентификовање ученика са 

социјалним проблемима 
Педагог, учитељ, наставник Током школске године  

Идентификовање васпитно запуштених 

ученика 
Педагог, учитељ, наставник Током школске године  

 
Разговор са родитељима-старатељима 

идентификованих ученика 

 

Педагог, учитељ, наставник 
 

Током школске године 
 

Укључити Дом здравља у решавању 

појединачних случајева 

Педагог, разредни старешина, 

лекар/педијатар 

Током школске године  

Укључивање Центра за социјални рад у 

решавању појединачних случајева 

Педагог, учитељ, наставник, 

социјални радник 

Током школске године  

Укључивање локалне заједнице у 

решавању тежих случајева 

Директор, педагог, социјални 

радник, представник локалне 

самоуправе 

Током школске године  

 



Тим за заштиту деце и ученика од насиља 

 
Основни и специфични  циљеви и задаци  Тима за заштиту деце и ученика од насиља , занемаривања и злостављања у 
васпитно-образовним установама:  

 

   Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања; 

 Укључивање свих интересних група (ученици, васпитачи, стручни сарадници, административно и помоћно особље, управник, 
родитељи, старатељи, локална заједница) у доношење и развијање програма превенције: 

  Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у рад школе, за препознавање насиља, злостављања и 
занемаривања; 

  Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља; 

 Унапређивање компетенција запослених,ученика, родитеља, старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање 
проблема насиља, злостављања и занемаривања; 

 Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља; 

 Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља; 

   Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности програма заштите; 

    Ублажавање и отклањање последица насиља ученика у заједницу вршњака 

    Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су посматрачи насиља; 

 Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно-образовних активности; 

 Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавања конфликата; 

 Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити деце ученика од насиља; 

 Дефинисање правила понашања и последица кршења правила 

  Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља; 

  Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (Педагошко веће  ученички парламент, васпитне групе...). 
 

План и програм рада Тима за заштиту деце  и ученика од насиља,злостављања и занемаривања у образовно-
васпитним установама за школску 2014/2015.годину 

Ред. 
бр. 
Теме 

Садржај, активности 
Носиоци 

активности 
Време 

реализациjе 
Праћење и вредновање 



       1. 

Доношење и усвајање плана и програма рада 
Тима   за заштиту деце и ученика  од насиља, 
злостављања и занемаривања у образовно-
васпитним установама.  
Упознавање нових чланова тима (подела 
задужења) 
Пружање потребне помоћи наставницима, 
одељенским старешинама у примени програма 
превентивних и интервентних активности. 
Договор о активностима за наредни месец 

 
Руководилац и 
чланови Тима  за 
заштиту деце  и 
ученика од 
насиља,злоставља
ња и 
занемаривања у 
образовно-
васпитним 
установама  

Септембар 

 
Записник са седнице 
Тима  за заштиту деце  и 
ученика од 
насиља,злостављања и 
занемаривања у 
образовно-васпитним 
установама 

 
2. 

Сарадња са стручним тимовима школе и 
пружање подршке  у раду Тима инклузивног 
образовања и Тима за самовредновање и 
вредновање рада школе. 
Сарадња са релевантним службама(Полицијска 
станица,Центар за социјални рад). 
Организовање предавања за ученике петих 
разреда са темом:“Безбедно детињство-
развој безбедоносне културе младих“. 

Анкетирање ученика на задату тему. 
Анализа рада Тима и договор о активностима за 
наредни месец. 

Руководилац и 
чланови Тима за 
заштиту деце  и 
ученика од 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања у 
образовно-
васпитним 
установама, 
полицијски 
службеници 
Полицијске 
станице Рача, 
разредне 
старешине петих 
разреда 

 
 

октобар 
 
 
 
 
 
 
 

Записник са седнице 
Тима  за заштиту деце  и 
ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања у 
образовно-васпитним 
установама, Записник о 
одржаном предавању, 
анкете ученика петог 
разреда и одељенских 
старешина 



 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
Статистика и анализа добијених података након 
анкетирања ученика на задату тему(:“Шта 
ученици подразумевају под насиљем?“ 
Реаговање у сличајевима насиља , сарадња са 
ученицима и родитељима. 
  
Праћење реализованих активности Тима. 

 
Руководилац и 
чланови Тима  
за заштиту деце  и 
ученика од 
насиља,злоставља
ња и 
занемаривања у 
образовно-
васпитним 
установама 

 
 

новембар 
 

 
Записник са седнице 
Тима за заштиту деце  и 
ученика од 
насиља,злостављања и 
занемаривања у 
образовно-васпитним 
установама,евиденције 
појединачних случајева 
насиља 

 
 
 
 
 
 
 

4. 

Анализа стања у школи и увид у присутност 
насиља у школи и сагледавање облика насиља. 
 
Израда паноа,натписа ,плаката,зидних новина 
на тему:“Борба против насиља“. 
 
Припрема извештаја о раду Тима   
за заштиту деце  и ученика од 
насиља,злостављања и занемаривања у 
образовно-васпитним установама 
 

Руководилац и 
чланови Тима  за 
заштиту деце  и 
ученика од 
насиља,злоставља
ња и 
занемаривања у 
образовно-
васпитним 
установама,учениц
и од 3-8 разреда 
 

 
 
 
 
 

децембар 
 
 
 
 

Записник са седнице 
Тима за заштиту деце  и 
ученика од 
насиља,злостављања и 
занемаривања у 
образовно-васпитним 
установама 



 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

Анализа и усвајање извештаја о раду Тима  за 
заштиту деце и ученика од 
насиља,злостављања и занемаривања на крају 
првог полугодишта. 
Припрема презентације за наставнике, 
родитеље и ученике у циљу едукације и 
повећања компетенција за реаговање у 
случајевима насиља .  
Праћење активности ученичког  парламента и 
степена укључивања ученика у процес 
превенције насиља вршњачким посредовањем. 

Руководилац и 
чланови Стручног 
актива за заштиту 
деце  и ученика од 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања у 
образовно-
васпитним 
установама, 
родитељи, 
наставници, 
стручни сарадници, 
ученици, родитељи 

 
 

фебруар 
 
 
 
 

Записник са седнице 
Тима  за заштиту деце  и 
ученика од 
насиља,злостављања и 
занемаривања у 
образовно-васпитним 
установама,Записник са 
одржане презентације, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 

Пружање потребне помоћи наставницима, 
одељенским старешинама у примени програма 
превентивних и интервентних активности. 
Праћење реализованих активности одељенских 
заједница. 
Реаговање у случајевима насиља,сарадња са 
ученицима и родитељима. 
Пустити филм ученицима о злостављању 
ученика или урадити радионицу за време 
„Отворених врата“. 
Анализа рада Тима  и договор о активностима за 
наредни месец. 

Руководилац и 
чланови 

Тима  за заштиту 
деце  и ученика од 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања у 
образовно-
васпитним 
установама 

   
март 

 
 
 
 
     

Записник са седнице 
Тима  за заштиту деце  и 
ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања у 
образовно-васпитним 
установама, евиденције 
појединачних случајева 
насиља, извештај са 
састанка ученичког 
парламента 

 
 
 
 
 
 
 

7. 

 
Праћење ефеката предузетих мера  у 
случајевима насилног понашања ученика. 
 
Евидентирање и анализа свих случајева 
насилног понашања у школској 
2014/2015.години. 

 
Руководилац и 

чланови 
Тима  за заштиту 
деце  и ученика од 
насиља,злоставља
ња и 
занемаривања . 

 
 

       
 

мај 
     
 

 

 
Записник са седнице 
Тима за заштиту деце  и 
ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања у 
образовно-васпитним 
установама, 



8. Извештај о раду Тима за заштиту деце  и 
ученика од насиља,злостављања и 
занемаривања у образовно-васпитним 
установама. 
 
Анализа и усвајање извештаја о раду Тима  за 
заштиту деце  и ученика од 
насиља,злостављања и занемаривања у 
образовно-васпитним установама у школској 
2014/2015.години. 
 
 
Израда Акционог  плана рада Тима за заштиту 
деце  и ученика од насиља,злостављања и 
занемаривања у образовно-васпитним 
установама. 
 
Конституисање Тима  за наредну школску годину 

и избор руководиоца. 

Руководилац и 
чланови Тима за 
заштиту деце  и 
ученика од 
насиља,злоставља
ња и 
занемаривања у 
образовно-
васпитним 
установама,педаго
г,директор 

     
јун 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Записник са седнице 
Тима  за заштиту деце  и 
ученика од 
насиља,злостављања и 
занемаривања у 
образовно-васпитним 
установама, 

                                               
                                                                         



ПРОГРАМ  ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 
      

         Екскурзије ученика  

                                                                                  План екскурзије  
  

 Циљ ексурзије је савлађивање дела наставног програма, непосредним упознавањем садржаја наставних предмета, појава и односа у 

природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе као и 

рекреација ученика. 

 

 Задаци екскурзије  су проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно последичних односа у конкретним природним 

и друштвеним условима;  стицање нових сазнања; развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; развијање 

позитивног односа према националним, уметничким и  културним вредностима; изграђивање естетских, културних и спортских потреба и 

навика, као и позитивних  социјалних односа међу ученицима и наставницима. 

 

 Садржаји екскурзија  базирају се на наставном плану и програму. 

Планиране су према плану и програму екскурзија  на нивоу  разреда од првог до осмог . Временски и  садржајно су осмишљене. План  

усваја:  Наставничко већe, Савет родитеља и Школски одбор. 

 
 Средства за извођење екскурзије обезбеђују родитељи ученика. Ако се планиране екскурзије буду реализовале, ученици ће бити 

систематски припремљени. По завршетку екскурзија, стручне вође пута сачињава извештаје о екскурзијама  које усваја Наставничко веће, 

Савет родитеља и  Школски одбор. 

 

Извођење екскурзије: Носиоци припреме, организације и извођења програма и плана путовања су директор школе, стручни вођа и 

учитељи и наставници. 

 

 



Предлог  дестинација  са садржајем које ће ученици посетити: 

  Разред   

Дестинације 

 

Носиоци активности 

 

Време реализације 

I Рача-Вишевац-Смедеревска Паланка-Копорин-Велика Плана-

Радовањски луг-Покајница-Рача 

директор школе, стручни 

вођа, учитељи 

мај/јун 

II Рача – Деспотовац-Манасија-Ресавска  пећина-Раваница-Јагодина -  

Рача 

директор школе, стручни 

вођа,учитељи 

мај/јун 

III Рача – Београд-Орашац - Аранђеловац – Рача директор школе, стручни 

вођа,учитељи 

мај/јун 

IV 

Рача-Нишка Бања-Ниш-Соко бања-Рача 

директор школе, стручни 

вођа,учитељи 

мај/јун 

V Рача –Грза-Гамзиград-Борско језеро-Бор-Зајечар-Неготин-Кладово-

Ђердап-Лепенски Вир-Голубац-Сребрно језеро-Рача 

 

директор школе, стручни 

вођа, наставници 

мај/јун 

VI Рача-Топола-Рудник –Горњи Милановац-Таково-манастир Студеница-

Копаоник-Матарушка бања-манастир Жича-Врњачка бања-Крушевац-

директор школе, стручни мај/јун 



Рача вођа, наставници 

VII Рача-Београд-Манастир Хопово-Манастир Крушедол-Сремски 

Карловци-Петроварадин-Суботица-Палић-Нови Сад-Рача 

директор школе, стручни 

вођа, наставници 

мај/јун 

VIII Рача –Ваљево –Текериш–Тршић-Троноша –Бања Ковиљача-Б. башта -

Перућац- -Тара –Мокра гора  - Златибор-Пријепоље-Овчар бања-Чачак 

–Рача 

директор школе, стручни 

вођа, наставници 

април/мај/јун 

 

 

 

 

 

 



Настава у природи  

                                                                     План наставе у природи  
 

           Циљ организовања наставе у природи је остваривање одговарајућих садржаја из наставних и ваннаставних активности из наставног 

плана и програма основне школе у месту климатски погодном за здравље и рекреацију ученика.  

 

 - Развијање еколошке свести и пдстицање ученика на ангажман у заштити природе. 

- Социјализација ученика и стицање искуства у колективном животу уз развијање толеранције.  

- Очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја. 

 

 Задаци који се остварују наставом у природи су: 

 

- развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика;  

-проучавање објеката и феномена у природи као; 

- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним условима;  

-упознавање начина и живота рада људи појединих крајева.   

 

            Према интеровањима родитеља и ученика (након спровођења анкета), организоваће се настава у  у природи на нивоу 

Одељенских већа од првог до четвртог разреда. Трошкове око извођења наставе у природи сносе родитељи ученика. Сви планови ће бити 

реализовани уколико се стекну услови.  

Предлог за извођење рекреативне наставе :  

 

Разред  

 

Место реализације 

 

Носиоци активности 

 

Време реализације 

I, II, III, IV Рудник директпр щкпле,струшни впђа,ушитељи април,мај,јун 

I, II, III, IV Гпш директпр щкпле,струшни впђа,ушитељи април,мај,јун 



Програм сарадње са локалном заједницом  

Сарадња са локалном самоуправом реализује се на основу програма сарадње са локалном самоуправом, који чини део школског 

програма. 

Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне самоуправе и заједно са њеним представницима планира 

начин сарадње. На овај начин школа реализује делове програмских садржаја ван школе – у организацијама и институцијама које се налазе у 

њеном окружењу, чиме се учвршћује веза са друштвеном средином односно,  подстиче садржајнија реализација годишњег плана рада.  

 

АКТИВНОСТ ЦИЉЕВИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

НОЦИОСИ 

АКТИВНОСТИ/ 

УЧЕСНИЦИ  

Сарадња са Домом 

Здравља „Милоје 

Хаџић – Шуле“ 

Заштита здравља ученика; Систематски прегледи;  У току 

школске 

године; 

Директор/ 

Медицинско 

особље, разредне 

старешине, 

ученици;  

Сарадња са 

Културним центром 

„Радоје Домановић“ 

Обогаћивање културног 

живота ученика; 

  

 

 

 

 

 

Укључивање ученика у културне активности 

чији је носилац Културни центар (позоришне 

представе, школа глуме); 

Коришћење простора за школске приредбе, 

трибине и друге манифестације; 

 У току 

школске 

године; 

Директор/Сарадни

ци Културног 

центра, 

наставници, 

ученици;  

Сарадња са 

библиотеком „Радоје 

Домановић“ 

Богаћење културног живота 

ученика коришћењем 

услуга градске библиотеке; 

Подстицање формирање 

навике читања књига у 

слободном времену; 

Посета ученика Књижевној вечери;  

 

Помоћ и учествовање у реализацији 

„Читалачке значке“ 

 

У току 

школске 

године; 

Директор/Одељен

ске старешине, 

ученици, стручни 

сарадници и 

наставници; 

Сарадња са ПУ 

„Наша Радост“  

Унапређивање образовно-

васпитног рада школе кроз 

бољу умреженост школа; 

 

Остваривање сарадње у процесу испитивања 

зрелости детета за полазак у школу; 

Посета и учествовање у радионицама  коју 

организују веспитачи/наставници;  

У току 

школске 

године 

Директор/Стручн

и сарадници, 

васпитачи, 

ученици и 



  

Размена информација/искустава које 

доприносе успешнијој реализацији 

васпитнообразовног процеса; 

наставници  

Сарадња са средњом 

школом „Ђура 

Јакшић“ 

Унапређивање образовно-

васпитног рада школе кроз 

бољу умреженост школа; 

Представљање средњих школа; 

Посете ученика, наставника и стручних 

сарадника; 

 У току 

школске 

године 

Директор/ученици

, наставници, 

стручни 

сарадници 

Сарадња са МУП 

Рача 

Заштита и безбедност 

ученика;  

Превентивни рад и сарадња 

са Одељењем за 

малолетничку 

делинквенцију; 

Континуирана сарадња са школским 

полицајцем;  

 

Заједничка организација и реализација 

заједничких трибина; 

У току 

школске 

године 

Директор/ 

ученици, стручни 

сарадници 

Сарадња са Центром 

за социјални рад у 

Рачи  

Заштита и безбедност 

ученика; 

 

 

Помоћ у превазилажењу породичних 

проблема ученика, проблема насиља и 

малолетничке делинквенције, помоћ у 

информисању родитеља о инклузивном 

образовању; 

У 

континуитету 

Стручни 

сарадници, 

наставници, 

ученици  

Сарадња са Црвеним 

крстом 

Подстицање волонтеризма 

и друштвено одговорног 

понашања;  

Учешће у хуманитарним акцијама; 

 

Учешће у Кросу; 

У 

континуитету  

Стручни 

сарадници, 

наставници, 

ученици, 

подмладак 

Црвеног крста 

Сарадња са 

спортским клубом 

„Карађорђе“ 

Подстицање здравих 

стилова живота; 

Организовање турнира и спортских 

манифестација 

 Ученици, 

наставници 

 
Напомена: Свака промена Школског програма биће евидентирана анексом, који ће чинити саставни део овог документа. 

Школски програм објавити на огласној табли и званичој интернет страници школе. 
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